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رياضة

في قلب األلعاب

َّ
مجنسون بالجملة والمفرق في ريو 2016
هادي أحمد
إن ــه أومل ـب ـي ــاد الـتـجـنـيــس الـ ــذي تسخر
م ـنــه ص ـفـحــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي،
إذ م ـنــذ بـ ــدء دورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
فــي ريــو دي جــانـيــرو ،بــدأ الحديث عن
املنتخبات القطرية .السخرية لــم تكن
حول مستواها الضعيف من عدمه ،بل
حول الجنسيات األصلية التي تشارك
تحت العلم القطري.
بلغ هــذا البلد الخليجي الــذي تساوي
م ـســاح ـتــه  11.437ك ـي ـلــوم ـت ـرًا مــرب ـعــا،
بـ ـع ــدد سـ ـك ــان ي ـص ــل إل ـ ــى 1.963.124
ن ـس ـمــة ،م ــا ل ــم يـبـلـغــه أح ــد ف ــي مـقــابــرة
التجنيس في الرياضة أجمع.
دانـيــال ساريتش والـيــدر ميميسيتش
م ـ ــن ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة والـ ـ ـه ـ ــرس ـ ــك ،غ ـ ـ ـ ــوران
سـتــوغــانــوفـيـتــش م ــن صــرب ـيــا ،رافــايــل
كابوتي مــن كــوبــا ،زارك ــو ماركوفيتش
من مونتينغرو ،بيرتران روان وبورخا
فيدال من فرنسا ،كمال الدين مالش من
ســوريــا ،ولــي بينغ مــن الـصــن .أسماء
مــن دول مختلفة تـنـضــوي تـحــت لــواء
وفد "العنابي" األوملبي.
في مباراتها األولى في كرة اليد ،لعبت
ق ـط ــر أمـ ـ ــام ك ــرواتـ ـي ــا وت ـغ ـل ـبــت عـلـيـهــا
 ،23-30لـكــن ال ي ـبــدو أن ال ـف ــرح وقتها
ع ـ ـ َّـم ف ــي ق ـط ــر وحـ ــدهـ ــا ،ب ــل ف ــي ب ـل ــدان
ع ــدة و 4قـ ــارات أي ـضــا .طـبـعــا ،ال يمكن
العبور فوق اإلنجاز الذي حققه املدرب
اإلس ـبــانــي لـلـمـنـتـخــب ،حـيــث نـجــح بج
wم ــع الع ـبــن م ــن مـخـتـلــف الجنسيات
ومختلف الـثـقــافــات وتشكيل منتخب
وصــل ال ـعــام املــاضــي إل ــى نـهــائــي كــأس
العالم حــن خسر أمــام فرنسا .لــم تكن
كرة اليد هي اللعبة الوحيدة التي أطلق
منها الـقـطــريــون العـبــن مجنسني ،بل
تعدى ذلك إلى ألعاب القوى التي ضمت
العبني من جنسيات مغربية ،سودانية،
كينية ،ونيجيرية.
لكن من املجحف أن تنال قطر وحدها
ال ـس ـخ ــري ــة ف ــي ق ـض ـيــة ال ـت ـج ـن ـيــس ،إذ
س ــارت عـلــى نـفــس امل ـنــوال دول أخ ــرى،
ً
ع ــرب ـي ــة وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك .ال ـب ـح ــري ــن م ـث ــا،
وهــي أكـبــر دول ــة عربية مــن حيث عدد
ال ــري ــاض ـي ــن امل ـش ــارك ــن ( 25ريــاض ـيــا
وريــاضـيــة) ،تضم  16مجنسًا مشاركًا
ف ـ ــي ألـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــوى م ـ ــوزع ـ ــن عـ ـل ــى 6
إث ـي ــوب ـي ــن 5 ،ك ـي ـن ـيــن 3 ،نـيـجـيــريــن،

ومغربي واحد.
الع ـ ــب ال ـ ـجـ ــودو اإلم ـ ــارات ـ ــي سـيــرجـيــو
تــومــا ،نجح بالحصول على امليدالية
الـ ـب ــرون ــزي ــة ،م ـت ـغ ـل ـبــا ع ـل ــى ال ـي ــاب ــان ــي
تــاكــانــوري نــاغــاســي بـطــل الـعــالــم لعام
 .2015توما هو العب من أصل مولدوفي
شارك في بطولة العالم للجودو 2011
ت ـحــت ع ـلــم بـ ــاده األص ـل ـي ــة ،ث ــم تـحــول
إلى إماراتي ليشارك في األيــام القليلة
املــاض ـيــة تـحــت راي ــة اإلم ـ ـ ــارات .ل ــم تنل
ه ــذه امل ـيــدالـيــة رغ ــم إه ــدائ ــه إيــاهــا إلــى
ً
منحى إيجابيًا .على
الشعب اإلماراتي
سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر ،انـتـقــد نــائــب
قائد شرطة دبي ،ضاحي خلفان تميم
تجنيس ال ــدول الخليجية الرياضيني

املختلفة،
للمشاركة في املحافل الدولية
ّ
مـ ـغ ـ ّـردًا" :امل ــول ــدوف ــي األصـ ــل واملـجــنــس
إمــاراتـيــا .مبروك لسيرجيو نفسه هذا

سارت البحرين بقوة
على خطى قطر في
مجال التجنيس

اإلنجاز .لن نتباهى إال بإنجاز أوالدنا.
ٌ
أما إنجاز غير أوالدنا فهو إنجاز لهم".
آخـ ـ ـ ــرون أع ـ ـ ـ ــادوا ال ـت ــذك ـي ــر بــامل ـيــدال ـيــة
الــذهـبـيــة الـتــي حــازهــا أحـمــد بــن حشر
آل مكتوم في الرماية في أوملبياد أثينا
عام  ،2004طالبني من الجميع املقارنة
بالحد األدنى ،بني االسمني.
حتى أوروبا نفسها لم تبتعد عن هذه
املـ ـس ــأل ــة .ت ـج ـن ـيــس بــال ـج ـم ـلــة لــاعـبــي
رياضة كرة الطاولة .من أملانيا ،النمسا،
أوكرانيا ،بولونيا ،وآخرين .وباألسماء
يـتـبــن أن معظمهم م ــن أص ــل صيني:
األملــان ـيــة ه ــان يـيـنــغ ،لـعـبــت تـحــت علم
ال ـصــن حـتــى ع ــام  ،2010ثــم بــاتــت مع
أملــانـيــا فــي ري ــو  .2016األملــان ـيــة زيــانــو

ش ــان ،النمسوية لـيــو جـيــا ،اإلسبانية
شــن يــانـفــي ،الـبــولــونــي وان ــغ زيـنـغــي،
ال ـهــول ـنــديــة ل ــي ج ـي ــاو ،األوكـ ــرانـ ــي كو
ل ـ ــي ،والـ ـس ــوي ــدي ــة لـ ــي ف ـ ــن .امل ـي ــدال ـي ــة
الذهبية مطلوبة في لعبة كرة الطاولة،
وتجنيس اآلسيويني ،وتحديدًا ملوك
اللعبة ،أي الصينيني ،كان من أجل هذا
الهدف.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ض ـمــن
امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،بـ ـ ــات ت ـحــديــد
امل ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة وم ـف ـهــوم ـهــا في
مكانة التعريف من جديد ،بعدما صار
ه ـ ــذا األوملـ ـبـ ـي ــاد ي ـض ــم ب ـع ـث ــات كــأنـهــا
مــن األم ــم امل ـت ـحــدة ،متشكلة مــن قــوات
متعددة الجنسيات.

ً
قطر أكثر البلدان تمثيال بالمجنسين في ريو ( 2016جيم واتسون ــ أ ف ب)

أخبار أولمبية
حاالت التنشط تضرب األولمبياد

أكد االتحاد الصيني للسباحة أن مواطنته شني
كشينيي التي حلت رابعة في سباق  100م فراشة
في أوملبياد ريو  ،2016سقطت في فحص للمنشطات
وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة الصني الجديدة
الرسمية "شينخوا".
وذكرت الوكالة أن عينة البول التي أخذت من السباحة
األحد في يوم السباق بالذات ،كانت تحتوي على آثار
مادة "هيدروكلوروثيازيد" املدرة للبول ،التي تستخدم
ّ
كمنتج إخفاء للتنشط ومحظورة بالتالي من قبل
الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات "وادا".
وأضافت أن السباحة تقدمت بطلب إلى اللجنة األوملبية
الدولية من أجل فحص عينة أخرى ،أو ما يعرف
بالعينة -باء ،-واإلستماع إليها.
ونقلت "شينخوا" عن اإلتحاد الصيني للسباحة
معارضته بحزم استخدام مواد محظورة ،مضيفًا:
"اإلتحاد الصيني للسباحة يأخذ هذه القضية
على محمل الجد ويطالب شني بالتعاون الكامل مع
التحقيق".
كذلك ،أعلنت العداءة البلغارية سيلفيا دانيكوفا التي
تخوض سباق  3آالف م موانع بأنها خضعت لفحص

عن املنشطات جاءت نتيجته إيجابية.
وقالت العداءة في تصريح إلذاعة "بي أن تي" البلغارية:
"لقد أبلغت أن الفحص الرابع الذي خضعت له كان
إيجابيًا .الصدمة بالنسبة الي ال تصدق".
وقد أوقفت العداءة مؤقتًا بانتظار نتيجة العينة الثانية
علمًا بأنها عادت إلى بالدها.
إلى ذلك ،أبعد الرباع البولوني أدريان زينلينسكي
عن األوملبياد إثر ثبوت تعاطيه ستيرويد ناندرولون
املنشط ،وذلك بعد ثالثة أيام من مالقاة شقيقه توماس
املصير عينه ،بحسب ما ذكرت اللجنة البولونية
ملكافحة املنشطات.
وظهرت املادة املنشطة عندما كان ابن السابعة
والعشرين يستعد لخوض منافسات وزن  94كلغ،

والتي تسجل شقيقه توماس ( 25عامًا) لخوض
منافساتها قبل اندالع الفضيحة.

توقيف رجلين لالشتباه بتورطهما
بأنشطة إرهابية

أفادت الشرطة البرازيلية أنها احتجزت رجلني
لإلشتباه بتورطهما بأنشطة إرهابية في ظل سعيها
لضبط األمن خالل األوملبياد.
وبقي خمسة آخرون قيد االحتجاز بتهم معلقة ،فيما
أطلق سراح شخصني بعد التحقيق معهما ،حسب ما
ذكرت الشرطة املحلية في بيان ،التي عادت وأكدت أن
املتهمني الخمسة برازيليو الجنسية .وتأتي التوقيفات
كجزء من عملية "هاشتاغ" التي أطلقتها الشرطة،
وأفضت إلى اعتقال  12شخصًا في تموز املاضي.

إغالق حوض الغطس األخضر

جرى إغالق حوض الغطس الذي ّ
تسبب بمشكلة
للجنة املنظمة لألوملبياد لعدة أيام بسبب اللون
األخضر غير املعتاد الذي كان دائمًا ما يظهر مع إبالغ
الرياضيني بوجود رائحة كريهة في موقع املنافسة.
ونشر الغطاس األملاني ستيفان فيك على صفحته في

"فايسبوك" صورة له بجوار حمام السباحة ،وهو يغلق
ً
أنفه وعلق عليها قائال" :اللحظة التي تريد فيها عمل
بعض التدريبات وحمام السباحة مغلق ...رائحة أجواء
مكان إقامة منافسات الغطس غير طيبة".

فرحة الجزيرة باالنتصار
على المستعمر

عاش الفيجيون فرحة جنونية بعد إحراز منتخبهم في
رياضة "الركبي  "7الذهبية األوملبية األولى في تاريخ
البالد باكتساحه نظيره البريطاني  7-43في النهائي.
وتوقفت الحياة في األرخبيل الصغير الواقع على
املحيط الهادئ منذ املباراة النهائية ضد بريطانيا،
والسكان لم ينتظروا حتى وصول اللقاء إلى نهايته
لالحتفال ،بل بدأت املفرقعات النارية منذ نهاية الشوط
األول وذلك ألن بالدهم كانت متقدمة  0-29وبالتالي
الذهبية كانت محسومة.
وحاملا انطلقت صافرة النهاية تهافت الناس إلى
الشوارع من أجل اإلحتفال بهذا اإلنجاز اآلتي من ريو
و"بأعظم يوم في تاريخ فيجي .الجميع يحتفل" بحسب
ما قال املصور فيروز كاليل الذي تابع النهائي على
شاشة عمالقة وضعت في امللعب الرئيسي في سوفا.

