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رياضة

رياضة
NBA

مرصد التحرش

راسيل ويستبروك

فيكتور أوالديبو

ليبرون جايمس

كيفن لوف

جاميس هاردن

اخـتـيــر الع ــب أوكــاهــومــا سيتي
ث ـ ــان ـ ــدر راسـ ـ ـي ـ ــل ويـ ـسـ ـتـ ـب ــروك
ـدوري
أفـضــل هــذا األس ـبــوع فــي ال ـ ّ
األميركي للمحترفني لكرة السلة
ـ امل ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة .وح ـت ــى ه ــذه
ال ـف ـت ــرة م ــن امل ــوس ــم ي ـب ـلــغ مـعــدل
ن ـ ـقـ ــاط وي ـ ـس ـ ـت ـ ـبـ ــروك  24.1فــي
امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة ،مــع  8متابعات
(ري ـبــاونــد) .ويعتبر ويستبروك
أحد أبرز دعائم نادي أوكالهوما
بــرفـقــة كــل م ــن غـيــرامــي غــرانــت،
سـتـيـفــن أدام ـ ــس وب ـ ــاول ج ــورج.
وتعرض ويستبروك إلصابة في
الكاحل خالل املباراة األخيرة.

اخـ ـتـ ـي ــر نـ ـج ــم نـ ـ ـ ــادي إن ــدي ــان ــا
ب ــايـ ـس ــرز ف ـي ـك ـت ــور أوالديـ ـ ـب ـ ــو
أفـضــل الع ــب ه ــذا األس ـبــوع في
الـ ــدوري ّاألم ـيــركــي للمحترفني
لـكــرة السلة ـ املنطقة الشرقية.
أوالديبو ّ
يقدم مستويات ّ
مميزة
مــع نــاديــه هــذا املــوســم ،وســاهــم
في جعله في املركز الثالث في
الـ ـش ــرق ب ـم ـعــدل ن ـق ــاط  23فــي
امل ـ ـبـ ــاراة الـ ــواحـ ــدة ،ك ـمــا يـعـتـبــر
داري ــن كوليجون أفـضــل ممرر
بــالـفــريــق بـمـعــدل  4.4تـمــريــرة،
ودومانتاس أفضل «ريباوندر»
بـ 8.7متابعة.

ي ـع ـت ـمــد نـ ـ ــادي ل ـ ــوس أنـجـلـيــس
اليـ ـك ــرز بـ ـص ــورة ك ـب ـي ــرة عـلــى
نجمه ليبرون جيمس الستعادة
أم ـجــاده .جيمس يعتبر أفضل
مـ ـس ـ ّـج ــل فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي ب ـ ـ ـ ــ26.8
نـقـطــة ف ــي املـ ـب ــاراة ،مـقــابــل 7.6
ريباوندز ،و 7.7تمريرة حاسمة
(أسـ ـيـ ـس ــت) .وق ـ ــال «املـ ـل ــك» إن
اليـكــرز لــن ينافس هــذا املوسم
ّ
على اللقب ولكنه على الطريح
ّ
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح .وأكـ ـ ـ ـ ــد أن زم ـي ـل ــه
ب ــران ــدون إنـ ـغ ــرام س ـي ـكــون من
أف ـض ــل امل ــداف ـع ــن ف ــي الـبـطــولــة
نهاية املوسم.

تـسـتـمــر م ـعــانــاة نـ ــادي كليفالند
ك ــاف ــال ـي ــرز م ـن ــذ خ ـ ــروج ل ـي ـبــرون
جيمس وقبله كايري إيرفينغ من
النادي .هذا املوسم يقبع كافاليرز
ف ــي آخ ــر جـ ــدول الـتــرتـيــب للقسم
ال ـشــرقــي .ويـعـتـبــر ال ــاع ــب كيفن
لـ ــوف أب ـ ــرز األسـ ـم ــاء ف ــي ال ـفــريــق
بـ ـمـ ـع ــدل نـ ـقـ ــاط  19فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
الواحدة ،مقابل  13.5ريباوند ،و3.5
أس ـي ـســت .وال ي ـقــدم جـ ــورج هيل
وتــري ـس ـتــان تـمــويـســون ورونـ ــدي
هــود األداء املطلوب إلعــادة الفريق
ّ
إل ـ ــى س ــك ــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات .وغ ـ ّـي ــر
كافاليرز ّ
مدربه تايرن لو.

يـعــانــي ن ــادي هـيــوســن روكـتــس
هذا املوسم من أزمة نتائج حيث
ف ــاز ف ــي  4م ـب ــاري ــات وخ ـس ــر 5
في آخر  9مباريات .نجم الفريق
جايمس ه ــاردن يعتبر األفضل
ً
ت ـس ـج ـي ــا بـ ـ ـ ـ ــ 27.8ن ـق ـط ــة ،فـيـمــا
يـعـتـبــر كـلـيـنــت كــاب ـيــا كــأفـضــل
«ري ـب ــاون ــدر» فــي ال ـفــريــق بـ ــ11.3
ري ـب ــاون ــد ،وك ــري ــس ب ــول أفـضــل
ممرر في الفريق ب ــ 9.3أسيست
فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة .وي ـح ـتــل
هـ ـي ــوس ــن امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـت ــاس ــع فــي
ّ
ّ
يتصدرها
الغربية الـتــي
املنطقة
الووريرز.

ُ
شمس «الملك» لم تشرق فوق مدينة المالئكة

«المحاربون» يسيطرون على الشرق وعلى الغرب

يمتلك غولدن
ستايت
تشكيلة
متكاملة (عزرا
شو ـ أ ف ب)

ستيفن كيري
يــواصــل ن ــادي غــولــدن ستايت
ووريـ ـ ـ ــرز م ـس ـتــويــاتــه امل ـمـ ّـيــزة
للموسم الثالث تواليًا ،مستفيدًا
م ـ ــن األسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة فــي
ّ
يتصدر
الفريق .ستيفن كيري
تــرتـيــب املـسـ ّـجـلــن ف ــي ال ـنــادي
برصيد  31.3نقطة في املباراة
ال ــواح ــدة ،بينما يعتبر كيفني
دوران ـ ـ ــت أف ـض ــل «ريـ ـب ــاون ــدر»
بـ ،7.5ودرايموند غرين أفضل
ممرر بـ .7.9وقال مدرب الفريق
ستيف كير إن فرص الووريرز
كبيرة لالحتفاظ باللقب.

حسين ّ
سمور
خـيـبــة أم ــل ك ـب ـيــرة تـعـيـشـهــا جماهير
أنجلس اليكرز هذا املوسم.
نادي لوس ِ
فــريــق مــديـنــة املــائـكــة لــم ينجح حتى
اآلن بنفض غبار الخيبات التي أصابت
الـنــادي خــال املوسمني املاضيني .في
ّ
اليكرز أســوأ نتائج
ذلــك الوقت سجل ّ
ّ
فــي تــاريـخـيــه ،كـمــا أن ــه فـشــل بالتأهل
إلى الـ«بالي أوف» منذ عام  .2013هذا
املــوســم لــم ّ
تتبدل الـصــورة كثيرًا ،رغم
الـتـعــاقــد مــع «امل ـلــك» لـيـبــرون جايمس
قـ ــادمـ ــا مـ ــن ك ـل ـي ـف ــان ــد ك ــاف ــالـ ـي ــرز فــي
الشرق .في مباراة بداية األسبوع خسر
اليكرز من تورونتو رابـتــورز بنتيجة
( 121ـ  ،)107وك ــان الــافــت في
كـبـيــرة
ّ
ـأخــر الي ـكــرز فــي الــربــع ّ
األول
امل ـب ــاراة تـ
من اللقاء بنتيجة ( 42ـ  )17وهي أسوأ
نتيجة يخسر فيها اليـكــرز فــي الربع
ّ
السلبية
األول منذ  71سـنــة .النتائج
لنادي اليكرز واحتالله املركز الثاني
ّ
عشر في الدوري األميركي لكرة السلة
للمحترفني ـ املـنـطـقــة الـغــربـيــة ،يعود
ألس ـب ــاب ك ـث ـي ــرة .أبـ ــرز ه ــذه األس ـب ــاب
نحو كبير
هو أن الـنــادي يعتمد على
ٍ
على ليبرون جيمس ،وهــذا يظهر في
أرق ــام الـفــريــق على اعـتـبــار أن ليبرون
ه ــو أفـ ـض ــل م ـس ـ ّـج ــل ،وأفـ ـض ــل م ـم ــرر،
وأفـضــل صــاحــب متابعات (ريـبــاونــد)
أيضًا .وهذا يعطي صورة واضحة عن
أن الي ـكــرز ال يستطيع الــذهــاب بعيدًا
بهذه الطريقة هذا املوسم .في املواسم
املــاض ـيــة ك ــان ل ـي ـبــرون جـيـمــس يلعب
ف ــي الـ ـش ــرق م ــع ك ـل ـي ـفــانــد كــافــال ـيــرز.
حينها كان إلى جانب جيمس كايري
ّ
إيرفينغ ،وشكل الالعبان ثنائيًا قويًا
ّ
تمكن مــن تحقيق اللقب على حساب
غولدن ستايت ووريــرز موسم  2015ـ
 .2016حتى بعد خروج كايري إيرفينغ
إلــى نــادي بوسطن سيلتكس ،ورفض
إدارة كليفالند تدعيم الفريق املوسم
ّ
املاضي ،تمكن ليبرون من قيادة فريقه
ّ
إلــى نهائي املنطقة الشرقية وتحقيق
اللقب ،ولكن في النهاية خسر الفريق
في نهائي الغرب والـشــرق من غولدن
ستايت بأربع مباريات نظيفة.
م ــن ي ـع ــرف الـ ـ ــدوري األم ـي ــرك ــي ج ـ ّـي ـدًا،
يــدرك أن دوري الـشــرق أضـعــف بكثير
ّ
مــن دوري الـغــرب ،لذلك تمكن جيمس
وح ــده مــن قـيــادة فريقه إلــى النهائي،
ل ـيــس ان ـت ـقــاصــا م ــن م ـس ـتــوى جيمس
ْ
وقيمته ،ولكن العــب واحــد في الشرق
بـمـسـتــوى جــاي ـمــس قـ ــادر ع ـلــى صنع
ال ـف ــارق وتـحـقـيــق لـقــب الـبـطــولــة ،على
عكس ما هي األمــور في الغرب .اليوم
أنجلس برفقة
يلعب جايمس في لوس ِ
كل من براندون إنغرام ،جوش هارت،
راجون روندو ،وكيلي كوزما .األكيد أن
ّ
يتحمل املسؤولية الكبرى في
جايمس

النادي ،فجميع الالعبني هم صغار في
الـســن ،وال يمتلكون الـخـبــرة الكبيرة،
باستثناء إنـغــرام الــذي يـقـ ّـدم مستوى
كبيرًا خـ ّ
ـاصــة على الصعيد الدفاعي.
لوس أنجلس وصل إلى املركز الثاني
عـ ـش ــر ف ـ ــي ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـغ ـ ــرب بـ ـع ــد 10
م ـبــاريــات حـقــق خــالـهــا  4انـتـصــارات
م ـق ــاب ــل  6هـ ــزائـ ـ ّـم ،والـ ـ ـن ـ ــادي ال ي ـبــدو
بحسب األرق ــام أنــه قــادر على الذهاب
بعيدًا هذا املوسم .مدير العمليات في
نــادي لــوس أنجليس اليـكــرز ،والنجم
التاريخي للنادي ماجيك جونسون لم
ُيطلق وعودًا للجماهير بداية املوسم.
ط ـل ــب ج ــونـ ـس ــون مـ ــن ال ـج ـم ــاه ـي ــر أن
تصبر على عملية بناء الفريق .وضع
ّ
جونسون خطة متوسطة امل ــدى ،لكي
يعيد الحياة إلى مدينة شاكيل أونيل،
وكوبي براينت ،وهي املدينة املعروفة
بــأنـهــا رك ـيــزة أســاسـ ّـيــة مــن ركــائــز كــرة
ّ
الـســلــة عـلــى مـسـتــوى أمـيــركــا والـعــالــم.
الظفر بتوقيع ليبرون جاميس بداية
املوسم ،كان النقطة األهــم ،فـ«امللك» ال
شـ ّـك أنــه القطعة األغـلــى فــي املجموعة
ّ
بضمها
التي يرغب ماجيك جونسون
إل ــى مــديـنــة املــائ ـكــة .وح ــده املستقبل
كـ ـفـ ـي ــل بـ ـكـ ـش ــف م ـ ــا يـ ـفـ ـك ــر ب ـ ــه ال ـن ـج ــم
التاريخي لاليكرز ،وهل هو قادر على
ب ـنــاء فــريــق يـعـيــد أم ـج ــاد الي ـك ــرز ،في
منطقة غــربـ ّـيــة تـضــم غــولــدن ستايت،
دنـ ـف ــر ن ــاغـ ـت ــس ،هـ ـي ــوس ــن روكـ ـت ــس،
بورتالند تريل بليزرز وغيرها الكثير
من األندية التي تضم نخبة العبي كرة
ّ
السلة في العالم اليوم.
ّ
فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب أيـ ـض ــا يـ ـب ــدو أن غ ــول ــدن
سـتــايــت ووريـ ــرز غـيــر قــابــل للهزيمة،
الفريق الذي أحرز اللقب ثالث ّ
مرات في
آخر أربعة مواسم ،جاهز للحفاظ على
لقبه األغلى .املدرب ستيف كير يمتلك
ّ
أفضل تشكيلة في كرة السلة األميركية
مـنــذ س ـن ــوات .ال ـه ــداف ستيفن كـيــري،
أفضل العب في موسمي  2015ـ ،2016
إضافة إلى كيفني دورانت أفضل العب
ف ــي سـلـسـلــة ن ـهــائــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي،
ّ
مسجل الرميات
ودرايموند غيرن ،كما
الثالثية التاريخي كــاي طومبسون.
أس ـم ــاء لــديـهــا ال ـفــرصــة لـلـحـفــاظ على
اللقب ّ
للمرة األخـيــرة ،كــون هناك عدد
م ــن الــاع ـبــن ال ــذي ــن تـنـتـهــي عـقــودهــم
مــع الـ ــ«ووري ــرز» نهاية املــوســم .وكــان
ّ
املـ ـ ّ
ـدرب سـتـيــف كـيــر قــد أك ــد فــي بــدايــة
املــوســم أن فريقه قــادر على االحتفاظ
باللقب ّ
للمرة الثالثة في آخر  4مواسم.
يـمـتـلــك ك ـيــر تـشـكـيـلــة م ـت ـكــام ـلــة ،على
عكس بــاقــي األنــديــة س ــواء فــي الشرق
أو ال ـغ ــرب ،ال ـتــي تعتمد عـلــى نـجــم أو
نجمني ال أكثر ،وبالتالي فإن ووريــرز
قادر على تحقيق لقب الغرب ،وبعدها

يبدو غولدن ستايت
ووريرز قريبًا من
االحتفاظ بلقبه
للعام الثالث تواليًا

تحقيق لقب ال ــدوري ،وهــذا ما تظهره
األرقام والنتائج بشكل واضح .غولدن
س ـتــايــت ح ـقــق  10ان ـت ـص ــارات ف ــي 11
مباراة من دون أي مشاكل ،وتشكيلته
قادرة على تحقيق املزيد.
وص ـ ــل ل ـي ـب ــرون إل ـ ــى ل ـ ــوس أنـجـلـيــس
بأحالم كبيرة ،ولكن املستقبل يخبئ
ال ـك ـث ـي ــر .الـ ـه ــوة ازدادت ب ــن ال ـش ــرق
وال ـ ـغـ ــرب م ـن ــذ أن خـ ــرج ل ـي ـب ــرون إل ــى
لــوس أنجليس وتــرك مدينة كليفالند
في الشرق .املنافسة كبيرة ،واألهــم أن
الجماهير تستمتع الـيــوم بما ّ
يقدمه
الـ ـنـ ـج ــوم .ج ـم ــاه ـي ــر غـ ــولـ ــدن س ـتــايــت
سعيدة وتتأمل هذا املوسم أيضًا ،ومن
أنجلس
جهتها جماهير مدينة لوس
ِ
تعيش على ذكريات املاضي الجميل،
وتأمل من «امللك» أن يعيد إلى مدينة
املالئكة تاريخها الضائع.

اتحاد الجمباز األميركي يواجه خطر االنهيار

تداعيات فضيحة المهووس
الري نصار مستمرة
ه ـ ـ ّـزت ال ــاع ـب ــة األم ـي ــرك ـي ــة راي ـت ـش ــل ديـ ـن ــوالن ــدر فــي
سبتمبر /أيلول املاضي الشارع األميركي بعد كشف
تعرضها لتحرشات جسدية ،على يد طبيب منتخب
الجمباز األمـيــركــي النسائي الري نـصــار .اعـتــرافــات
دينوالندر خالل مقابلة إعالمية ّأدت لتشجيع فتيات
أخريات للكشف عن تعرضهن أيضًا العتداءات ،لتبدأ
قائمة الضحايا باالتساع حتى بلغت  160شابة .ورغم
إنكاره التهم ،إال ّأن الشرطة عثرت على  37ألف صورة
إباحية لألطفال مخزنة في أجهزة كومبيوتر نصار
ع ــام  2016م ــن بـيـنـهــم ص ــور ألط ـف ــال ف ــي الـســادســة
من العمر ،إلــى جانب صــور لنفسه وهــو يعتدي على
أعلنت اللجنة
الفتيات .وفي أحدث تداعيات الفضيحةّ ،
األوملـبـيــة األمـيــركـيــة بــدء اتـخــاذ خـطــوات لـحــل االتـحــاد
املحلي للجمباز وإلـغــاء تفويضه كهيئة تدير شؤون
ه ــذه الــريــاضــة ،عـلــى خلفية إخـفــاقــه فــي الـتـعــامــل مع
تـبـعــات فـضــائــح الـتـحــرش الـجـنـســي للطبيب الـســابــق
للمنتخب .قالت الرئيسة التنفيذية للجنة األوملبية سارة
بيان حاد« :اليوم ،قامت اللجنة األوملبية
هيرشالند في ٍ
األم ـيــرك ـيــة بـتـقــديــم ش ـكــوى بـحــق االت ـح ــاد األمـيــركــي
للجمباز ،تهدف إللـغــاء عضويته مــن اللجنة األوملبية
األميركية» .وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى العبات
الـجـمـبــاز األم ـيــرك ـيــات ،قــالــت هـيــرشــانــد ّإن االت ـحــاد
ـادة
األميركي للجمباز فشل «في تغيير فلسفته ،وإعـ ً
بناء قيادته ،وخدمة أعضائه بشكل فعال» ،مضيفة:
َ
«تستحققن أفضل» من ذلك .ويعاني االتحاد منذ ُأشهر
من حال اضطراب على خلفية قضية نصار الذي أدين
باالعتداء جنسيًا على أكثر من  250رياضية ،والذي
صدر حكم بسجنه مدى الحياة هذا العام.
وسـبــق لضحايا نـصــار أن اعتبرن ّأن املـســؤولــن في
االت ـحــاد األمـيــركــي للجمباز لــم يــأخــذوا فــي االعـتـبــار
ّ
ّ
وتحذيراتهن حيال الطبيب.
شهاداتهن
ُ
ّ
وشملت قائمة ضحايا نصار بطالت توجن بامليداليات

الذهبية في دورتي لندن  2012وريو دي جانيرو 2016
األوملبيتني .ومنذ بداية هذه القضية التي تعد من األخطر
في تاريخ الرياضة األميركية والعاملية ،يواجه االتحاد
املحلي أزمة على صعيد قيادته .ففي الشهر املاضي،
اسـتـقــالــت رئيسته التنفيذية م ــاري بــونــو بـعــد أربـعــة
أي ــام مــن تعيينها إثــر انـتـقــادات واسـعــة مــن النجمتني
سيمون بايلز وألكسندرا رايـسـمــن .وكــانــت بونو قد
خلفت كـيــري بـيــري ،املستقيلة مطلع أيلول/سبتمبر
بعد تسعة أشهر في املنصب ،على خلفية الجدل حول
قرارها تعيني مــاري لي ترايسي مدربة للفريق األول.
واستقالت األخـيــرة أيضًا بعد أيــام مــن تعيينها ،بعد
غضب الــريــاضـيــات مــن توليها املـســؤولـيــة ،واتهامها
بالدفاع عن نصار في تصريحات تعود لعام  2016مع
بــدء تكشف فصول الفضيحة .وفــي السياق ،أشــارت
هيرشالند إلــى ّأن اللجنة األوملبية األميركية وصلت
إلى خالصة مفادها ّأن «التحديات التي تواجهها الهيئة
(االتـحــاد) هي ببساطة أكبر مما يمكنها تخطيه في
صيغتها الحالية .لقد عملنا بشكل وثيق مع مجلس
اإلدارة الجديد لالتحاد األميركي للجمباز على مدى
األشهر األخيرة لدعمه ،لكن على رغم العمل الدؤوب ،ال
تزال الهيئة الحاكمة (للجمباز) تعاني».
القضية لــن تغلق ســريـعــا ،وسـتـحــال شـكــوى اللجنة
األومل ـب ـيــة عـلــى لجنة مــراجـعــة يـتــوقــع أن تعقد جلسة
اسـتـمــاع فــي الـقـضـيــة ،يليها إص ــدار تـقــريــر يتضمن
ُ
تــوص ـيــات ت ــرف ــع إل ــى مـجـلــس إدارة الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة
الـ ــذي س ـي ـعــود إل ـيــه ف ــي ن ـهــايــة امل ـط ــاف ات ـخ ــاذ ال ـقــرار
الـنـهــائــي ب ـشــأن ت ـجــريــد ات ـح ــاد الـجـمـبــاز م ــن وضـعــه
الحالي .وأتــت الخطوة األوملبية بعد يومني من اختتام
بطولة العالم للجمباز الفني في الدوحة ،والتي شهدت
تتويج األميركية سيمون بايلز بأربع ميداليات ذهبية
وميدالية فضية وأخرى برونزية .وكانت بايلز قد قالت
في تصريحات سابقة إنها كانت من ضحايا نصار.
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