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بعــد تتويجها في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، كانت «الملكة» ايســينباييفا (34 
عاماً) تود أن تنهي مســيرتها بذهبية أولمبية ثالثة، لكن فضيحة المنشطات، التي فتكت 

بشكل خاص بألعاب القوى ورفع االثقال، أنهت حلم «القصيرة».
وشــمل تقرير ماكالرين الذي نشــر فــي 18 يوليو جميع الرياضــات بعد أن لحظ وجود 
برنامج تنشيط منظم ترعاه الدولة، وطارت اآلمال بالذهب مع حرمان بطل العالم 2015 
في ســباق 110م حواجز العداء سيرغي شــوبنكوف وبطلة الوثب العالي ماريا كوتشينا. 
وُأوقف لالتحاد الروسي من قبل االتحاد الدولي، ولن يشارك له تابعين في أولمبياد ريو 

إال العبة الوثب الطويل داريا كيشينا المقيمة في فلوريدا بالواليات المتحدة.
وســتغيب العداءة األميركية كندرا هاريســون التي حطمت مؤخراً الرقم القياســي في 

سباق 100م حواجز، لعدم تمكنها من التأهل خالل تجارب انتقاء المنتخب األميركي.

تمنى النجم السويســري فيدرر، صاحب الـ17 لقبا في البطوالت األربع الكبرى، أن يضيف 
لدوالب بطوالته الذهبية األولمبية األولى، حيث لم يســبق لفيدرر الحصول على ميدالية 
أولمبيــة من قبل رغم ســجله الحافل باأللقاب والبطوالت. وكان النجم السويســري قاب 
قوســين أو أدنى من إدراك ذهبية األولمبياد قبل 4 ســنوات في لندن 2012، حيث خســر 
فــي النهائي أمــام البريطاني اندي موراي الذي لعب على أرضه ووســط جماهيره. وقرر 
فيدرر إنهاء موسمه بعد أن تكررت اإلصابات في الظهر والركبة، لينتهي حلمه في الحصول 
على ميدالية، خاصة مع صعوبة اســتمراره في المالعب حتى أولمبياد 2020، لبلوغه عامه 
الـ35، ووقتها ســكون قد اقتــرب من الـ40 عاماً. وتعويضاً لذلك قرر الالعب السويســري 
االحتفــال بعيــد ميالده الخامس والثالثين في ريو دي جانيــرو، في الوقت الذي أعلن فيه 
عدم مشــاركته بســبب آالم مســتمرة في الركبة التي أجرى لها عملية جراحية في بداية 

العام الحالي.
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عــادت رياضــة الغولف إلى األلعــاب األولمبية بعد غياب 112 عامــاً، لكنها وقعت ضحية 
فيــروس زيــكا، ليغيــب الكثير من نجــوم الصف األول والمشــاهير في عالــم اللعبة، عن 
المشــاركة فــي دورة األلعاب األولمبية، بعــد العودة المأمولة للعبة. وأعلن 6 من أشــهر 
10 العبيــن لرياضــة الغولف على مســتوى العالم عدم مشــاركتهم فــي أولمبياد ريو دي 
جانيرو، بينهم أصحاب المراكز األربعة األولى (األسترالي جايسون داي، واألميركيان داستن 
جونســون وجوردان ســبيث، واأليرلندي الشــمالي روري ماكيلوري)، وعــدم االنتقال إلى 
البرازيل، متذرعين بخشــيتهم من فيروس زيكا. وثارت الكثير من المخاوف بســبب انتشار 
الفيســروس الذي ينتقل عبر البعوض، ويؤثر على شــكل المواليد وقواهم العقلية، في حين 
ليــس له تأثير كبير على حامل المرض، غيــر مجرد أعراض أنفلوانزا عادية.وحذرت منظمة 
الصحة العالمية قبل أسابيع الرياضيين والزوار الراغبين في اإلنجاب أو الحوامل من الذهاب 

إلى ريو دي جانيرو.

أحبط طول فترة دوري كرة الســلة األميركي للمحترفين، همة أفضل 8 العبين، وغيبهم عن 
المشاركة مع المنتخب األقوى في العالم في دورة األلعاب الصيفية ريو 2016.

وغاب الكثير من النجوم الكبار عن تشــكيلة المنتخب األميركي في دورة األلعاب األولمبية، 
مثل ســتيفن كوري (غولدن ســتايت ووريــرز)، والملك ليبرون جيمــس (كليفالند كافاليير)، 
وجيمس هاردن (هيوســتن روكتس)، وراســل وســتبروك (أوكالهوما سيتي)، وكاهوي لينرد 
والماركوس الدريدج (ســان أنطونيو ســبيرز)، وكريس بول وباليــك غريفين (لوس أنجليس 
كليبرز)، الذين قرروا االنســحاب من وعدمخ المشــاركة مع المنتخب األميركي الذي يبحث 
عــن لقــب ثالث على التوالي. وكان الدوري األميركي لمحترفي الســلة قد شــهد إثارة بالغة 
وموســم طويل أثر بالسلب على عزيمة ولياقة أغلب نجوم الصف األول الذين عانوا األمرين 
من البطولة وضغطها وفضلوا الخلود في راحة صيفية سلبية يقضي معظمهم فيها األوقات مع 

العائلة بعيداً عن متاعب الرياضة.


	Binder1_1
	Binder1_2

