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األلعاب األولمبية

أولمبياد  2018فوز الوجوه الشابة

األلمانية ناتالي غيسنبرغر (مارك رالستون)

ف ــرض ــت ال ــوج ــوه ال ـش ــاب ــة ف ــي ال ـيــوم
ال ـثــالــث م ــن دورة األل ـع ــاب األوملـبـيــة
ُ
الشتوية ،التي تقام حاليًا في بيونغ
تـ ـش ــان ــغ .وكـ ـ ـ ــان أول تـ ـل ــك الـ ــوجـ ــوه
األم ـي ــرك ــي ري ــدم ــون ــد جـ ـي ــرارد ،ال ــذي
ُ
ت ـ ـ ـ ّـوج أول ب ـط ــل أوملـ ـب ــي م ــول ــود فــي
بطل أوملبي
األلفية الجديدة ،وأصغر
ٍ
أمـيــركــي مـنــذ ع ــام  ،1928عـنــدمــا فــاز
ب ـي ـلــي فــاي ـس ـكــه بــذه ـب ـيــة ال ــزح ــاف ــات
(بوبسليه للفرق) في السادسة عشرة
من العمر .كما أنــه ثالث أصغر بطل
أوملبي في األلعاب الشتوية (رجــال)
بعد الفنلندي طومي مينينن الــذي
ك ــان يبلغ مــن الـعـمــر  16عــامــا و261
ي ــوم ــا ،عـنــدمــا ن ــال ذهـبـيــة الـقـفــز في
البرتفيل عام .1992
ب ـع ـمــر ال ـ ـ ــ 17ع ــام ــا و 227ي ــوم ــا ،نــال
جـيــرارد ذهبية سـبــاق أل ــواح التزلج
(س ـل ــوب ـس ـت ــاي ــل) ب ـع ــد ج ــول ــة ثــال ـثــة
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى حـ ـلـ ـب ــة «ف ـي ـن ـي ـك ــس
سـ ـن ــوب ــارك» ف ــي ب ــوك ــوان ــغ ،مـتـفـ ّـوقــا
عـلــى الـكـنــديــن مــاكــس بـ ــارو وم ــارك
م ــاكـ ـم ــوري ــس .ق ـب ــل الـ ـ ـف ـ ــوز ،لـ ــم يـكــن
يـ ـت ـ ّـوق ــع املـ ــركـ ــز األول ،م ـع ـت ـق ـدًا أن ــه
ّ
سيحتل «املــركــز الــرابــع أو شيئًا من
ه ــذا الـقـبـيــل ،فــأنــا أق ــول دائ ـم ــا أنـنــي
أحب املركز الرابع .إنه مركزي ....ولكن
املركز األول هو األفضل دون شك».
وم ــن ال ــوج ــوه ال ـش ــاب ــة أي ـض ــا ،نــالــت
الفرنسية بيرين الفــونــت ( 19عامًا)
ذهبيتها األول ــى فــي بيونغ تشانغ،
بعد إحرازها املركز األول في التزلج
الـحــر فــي فـئــة «ال ـح ــدب ــات» ،معوضة
ب ــذل ــك خ ـي ـب ــة أم ـ ــل مـ ــارتـ ــان ف ــورك ــاد
الذي كان مرشحًا بقوة لتحقيق هذا
اإلنجاز في مسابقة البياتلون التي

أعوام.
يسيطر على منافساتها منذ ّ 6
وع ـ ــن فـ ــوزهـ ــا ،ق ــال ــت الفـ ــونـ ــت« :إن ـ ــه
ش ـعــور ال ي ـص ــدق .لـقــد حـلـمــت بــذلــك
مـ ـ ـ ــرات عـ ـ ـ ــدة ،ت ـخ ـي ـل ـت ــه مـ ـ ـ ــرات ع ـ ــدة،
ت ـص ــورت ــه مـ ـ ـ ــرارًا ،ل ـق ــد ع ــان ـي ــت أك ـثــر
مــن مــرة ولـهــذا السبب هــو شـعــور ال
ُي ـصــدق» .وكــانــت الفــونــت قــد أبهرت
امل ــراقـ ـب ــن فـ ــي األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد ال ـش ـت ــوي
األخـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ف ـ ــي س ــوت ـش ــي
الروسية عــام  ،2014حــن حققت في
ســن الخامسة عـشــرة ،أفضل توقيت
في التصفيات ،بعد شهر واحد فقط
من بداية مشاركتها الدولية في كأس

بعمر الـ 17عامًا ،نال جيرارد ذهبية
سباق ألواح التزلج (سلوبستايل)
بعد جولة ثالثة وأخيرة على
حلبة «فينيكس سنوبارك»
ال ـعــالــم .ولـكـنـهــا ،أخـفـقــت يــومـهــا في
الدور النهائي.
وإذ خ ـ ّـي ــب ف ــورك ــاد اآلمـ ـ ــال بـحـلــولــه
ثامنًا في سباق السرعة ( 10كلم) في
منافسات البياتلون (والتي تتضمن
الــرمــايــة وتــزلــج امل ـســافــات الـطــويـلــة)
وبــاقـتـنــاص األمل ــان ــي أرن ــد بيفر (30
ع ــام ــا) الــذه ـب ـيــة .وق ــد ف ــاج ــأ األخ ـيــر
الـجـمـيــع وت ــوج بــالــذهـبـيــة األوملـبـيــة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه االحـ ـت ــرافـ ـي ــة،
ًّ
مـسـتـغــا خيبة املــرشـحــن الـبــارزيــن
فــوركــاد والـنــروجــي يوهانيس بوي
(املــركــز  )31ومتفوقًا على التشيكي
ميكال كرتشمار واإليطالي دومينيك

وي ـنــديــش .وت ـعـ ّـد ه ــذه املـيــدالـيــة هي
الـثــانـيــة لبيفر ،بـعــد فضية أوملـبـيــاد
س ــوتـ ـش ــي عـ ـ ــام  2014فـ ــي ال ـت ـت ــاب ــع
(رجال) .وخالل هذه الدورة ،لم يرتكب
بـيـفــر أي خـطــأ فــي مـســابـقــة الــرمــايــة
ونجح في  10محاوالت من أصل ،10
وتمكن من حسن إدارة سباق السرعة
على رغم الرياح والحرارة املنخفضة
التي ّ
صعبت مهمة باقي املرشحني.
فيما ارتكب بوي  4أخطاء وفوركاد 3
أخطاء وابتعدا عن منصة التتويج.
واع ـت ــرف بـيـفــر بــأنــه ل ــم يـكــن يتوقع
ً
الـتـتــويــج ،ق ــائــا« :ل ــم أك ــن أعـتـقــد أنــه
كان من املمكن أن أكون في القمة».
وفــي سباق تزلج املسافات الطويلة
(سكياتلون) أيضًا ،سيطر رياضيو
النروج ،كعادتهم ،على املراكز الثالثة
األول ــى ،حيث نــال سيمن هيغشتاد
كــروغــر ( 24عــامــا) الــذهـبـيــة ومــارتــن
يونشرود سندباي الفضية وهانس
كريستر هولوند البرونزية.
كــذلــك ح ـقــق ال ـهــول ـنــدي سـفــن كــرامــر
«ثــاثـيــة» ذهبية فــي دورات األلعاب
األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـش ـت ــوي ــة فـ ــي ال ـت ــزح ـل ــق
الـســريــع على الجليد (فـئــة  5000م)،
ب ــإح ــرازه ذهـبـيــة دورة  .2018وك ــان
كــرامــر ( 31عــامــا) أح ــرز الذهبية في
فــانـكــوفــر الـكـنــديــة  2010وســوتـشــي
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة  .2014كـ ـم ــا تـ ـمـ ـك ــن مــن
الصعود إلــى ّ
منصة التتويج للمرة
ال ـثــام ـنــة ،ف ــي مـشــاركـتــه الــراب ـعــة في
دورة أوملبية شتوية.
وأح ـ ـ ــرز ال ـن ـم ـس ــوي دافـ ـي ــد غـلـيــرشــر
ذهبية الزحافات الظهرية (لوج) أمام
األم ـيــركــي كــريــس م ـ ــازدزر واألمل ــان ــي
يوهانيس لودفينغ.

الفروف :الواليات المتحدة
ال يمكن أن تهزمنا

ّ
«ال تـسـتـطـيــع ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة أن
تهزمنا ريــاضـيــا فــي مـعــركـة عــادلــة» .هـكــذا ردّ
ٍ
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي الفـ ــروف،
على اتهامات الواليات املتحدة لروسيا بالتنشط
املمنهج لرياضييهاّ .
وفــي املقابلة التي بثتها قناة «روسـيــا ـ  ،»1أول
من أمــس ،اعتبر الفــروف أن هذه االتهامات هي
«نوع من املنافسة الوقحة ،ألن املنتخب األميركي
غير قادر على هزيمتنا رياضيًا في معركة عادلة» .واعتبر أن الواليات املتحدة
«دبرت هذا األمر في الخفاء من أجل استعادة املركز األول عامليًا في الرياضة
واملحافظة عليه دون منازع» .وفي هذا اإلطارّ ،
شدد على أنه «يجب على املنافسني
أن يرموا جانبًا ،وكل الوسائل مشروعة في هذه الحملة املناهضة لروسيا».
وكــانــت روس ـيــا قــد اتـهـمــت بــوضــع بــرنــامــج تـنـشــط ممنهج تــرعــاه الحكومة
لرياضييها لسنوات عدة بلغ ذروته في أوملبياد عام  2014الشتوي الذي كانت
عدد
قد احتضنته مدينة سوتشي الروسية .وقــد أدى هــذا األمــر إلــى حرمان ٍ
من الرياضيني من املشاركة في «أوملبياد  »2018الشتوي الحالي ،الــذي يقام
في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ،ويستمر حتى الخامس والعشرين
من الجاري.
وعلى إثر هذه االتهامات ،أوقفت اللجنة األوملبية الدولية اللجنة األوملبية الروسية
في الخامس من كانون األول املاضي ،مستبعدة عددًا من الرياضيني الروس
عن ألعاب بيونغ تشانغ .وفي هذا اإلطار ،لم ُيسمح إال لـ  169رياضيًا روسيًا،
كانت قد رفعت عنهم محكمة التحكيم الرياضية عقوبة اإليقاف مدى الحياة
املفروضة عليهم من قبل األوملبية الدولية ،باملشاركة .ونزل العدد إلى  ،168بعد
أن أعلنت إحدى الرياضيات تضامنها مع مواطنيها اآلخرين.

