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محمد املوسوي

روبن يترك «الساحرة املستديرة» نهائيًا

أعلن النجم الهولندي السابق أريني روبن 
اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة مظفرة استمرت 

عقدين من الزمن، كما أعلن أمس.
وكان روبن بدا مسيرته في نادي خرونينغن 
قبل أن ينهيها في صفوفه أيضا بعد دفاعه عن 
ألوان أندية عريقة هي: أيندهوفن، تشلسي 
االجنليزي، ريال مدريد اإلســباني وبايرن 

ميونيخ األملاني.
وقال روبن (٣٧ عاما) في حسابه على تويتر: 
«قررت إيقاف مسيرتي الكروية. كان قرارا 

صعبا». في املقابل أصــدر خرونينغن بيانا 
جاء فيه: «اجلميع في نادي خرونينغن كانوا 
يأملون ويتمنون بقاء روبن ملوســم إضافي 
في صفوف الفريــق، لكنه قرر التوقف بعد 

مشاورات عدة».
وسجل روبن الذي متيز مبراوغات رائعة 
وتسديدات صاروخية بيسراه، أكثر من ٢٠٠ 
هدف في صفوف األندية التي دافع عنها، و٣٧ 
هدفا في صفوف منتخب هولندا، آخرها ضد 
السويد في أكتوبر عام ٢٠١٧ في أمستردام.

تقليص حضور حفل االفتتاح
أكدت مصادر يابانيــة مطلعة أن منظمي 
أوملبياد طوكيو يدرسون السماح ألقل من ١٠٠٠ 
شخص من كبار الشخصيات والشخصيات 
األجنبية املرموقة بحضور حفل افتتاح دورة 
األلعاب األوملبية، ما يقلل من الرقم املخفض 
بالفعل والبالغ ١٠ آالف مع إقامة األلعاب خلف 
أبواب مغلقة من دون جمهور. وقالت املصادر، 
وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أمس 
إن منظمي األلعاب األوملبية، املقرر إقامتها في 

ظل حالة الطوارئ الناجمة عن ڤيروس كورونا 
في العاصمة اليابانية، يحاولون تقليص عدد 
األشخاص املسموح لهم بحضور احلفل فعليا 
في الستاد الوطني يوم ٢٣ يوليو. وأشارت إلى 
أنه من املرجح أن يقتصر حفل افتتاح األوملبياد 
في الستاد الذي يســع ٦٨ ألف متفرج على 
الضيوف، مبا في ذلك ممثلو اللجنة األوملبية 
الدولية وكبار الشخصيات األجنبية، على أن 

يتابع املشجعون وضيوف الرعاة.

كالهانوغلو: لست أول من ينتقل من ميالن إلى إنتر
دافع التركي هاكان كالهانوغلو، 
إنتــر  املنضــم حديثــا لصفــوف 
ميالن، عــن قــراراه باالنتقال إلى 
«النيراتــزوري» بعــد رحيله عن 
صفوف الغــرمي ميالن، بعد نهاية 

عقده مع «الروسونيري».
وقال كالهانوغلو في تصريحات 
لشبكة «DAZN»: «بيولي كان الوحيد 
الذي أراد بقائي في ميالن، حتدثت 
معه كثيرا، لكنه احترم قراري بعد 

ذلك».
وأضاف «في مركزي، لعب لويس 
ألبرتو (جنم التسيو) في هذا الدور 
وهو يشبهني في بعض النواحي. 
أنا أحب انتباه املدرب اجلديد النتر 
ســيموني إنزاغي والطريقة التي 

يتحدث بها معي».
وتابع «نريد الفوز باالسكوديتو 
مع إنتر، وآمل أيضا أن أساعد زمالئي 
في الفريق، كانت املفاوضات سريعة 

جدا، أوزيليــو تواصل مع وكيلي 
عدة مرات وســمعت إنزاغي أيضا 
عدة مرات، وشــعرت بشــيء جيد 

على الفور».
وتابــع «إذا كانوا يريدونك في 
فريق رائع مثل اإلنتر وهو بالفعل 
قوي جدا، فمن الطبيعي أن أذهب إلى 
هناك، واألمر بدأ مع وكيل أعمالي 
الــذي أخبرني بــأن أوزيليو يريد 
التحدث معــي، وأجبته باملوافقة، 

ومن هنا بدأ كل شيء».
وواصــل التركي «من الطبيعي 
أن تصدر اجلماهير هذه الضوضاء 
لالعب مثلي االنتقال من ميالن إلى 
إنتر، هناك العديد من الالعبني الذين 
انتقلوا من ميالن إلى إنتر والعكس، 
«أنا لست األول ولن أكون األخير، 
أريد فقط أن أتطلع إلى األمام، لقد 
فعلت أشياء كثيرة مليالن، لكن اآلن 

أمامي مغامرة جديدة».

«البارسا» ُميهد إلعادة غريزمان لـ «الروخيبالنكوس»
يتفاوض برشلونة خالل الساعات األخيرة لرحيل املهاجم الفرنسي 

أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.
وبحسب صحيفة «ســبورت» اإلسبانية، فإن «البارسا» ال ينوي 
دفع يورو واحد في حالة ذهاب غريزمان لصفوف «الروخيبالنكوس»، 

وتكرار ما حدث مع لويس سواريز الصيف املاضي.
وساهم برشلونة في دفع جزء من راتب سواريز خالل السنة األولى 
له مع أتلتيكو مدريد، وهو ما يســعى النادي الكاتالوني لتفاديه مع 
غريزمان. وأضافت الصحيفة «إذا ذهب غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، 
فإن الالعب ســيتخلى عن راتبه الكبير مع برشــلونة، وسيتفاوض 

مبفرده مع أتلتيكو مدريد على راتبه اجلديد».
وأشار التقرير إلى أن ساؤول ليس العب خط الوسط الذي يناسب 
برشلونة، لكنه البديل الوحيد للتخلص من غريزمان الذي لن يقبل 

أي خيار آخر للرحيل.
وأفادت الصحيفة بأن برشــلونة ال يريد خســارة أي أموال، لذلك 
باإلضافة إلى تبادل ساؤول بغريزمان، سيطلب «البارسا» احلصول 

على ٢٠ مليون يورو إضافية.

كيربر تختار الراحة
أعلنت جنمة التنس األملانية اجنيلكه كيربر 
انسحابها من أوملبياد طوكيو التي تنطلق األسبوع 

املقبل بسبب اإلصابة في الفخذ.
وشاركت كيربر في أوملبياد «لندن ٢٠١٢» 
وبعدها بأربعة أعوام حصدت امليدالية الفضية 

في أوملبياد «ريو ٢٠١٦».
وكتبت كيربر (٣٣ عاما) عبر وسائل التواصل 
االجتماعي أمس، إنه من «احملبط» عدم قدرتي 
على املشــاركة، لكن «جســدي في حاجة إلى 
راحة» بعد موسم شاق على املالعب العشبية.

«NBA» باكس يعادل صنز في نهائي الـ

وبعد أن تأخر بفارق ٧ نقاط في الفترات 
األولى من الربع األخير، سجل باكس ١٢ نقطة 
مقابل ٤ للخصم في آخر دقيقتني و٧ ثوان، 

أحرز خاللها ميدلتون ١٠ نقاط.
ويسعى باكس الذي خسر أول مباراتني في 
فينيكس، إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد العام 
١٩٧١، أما صنز فيأمل  حتقيق باكورة ألقابه منذ 
أن تأسس قبل ٥٣ عاما. ولدى صنز، سجل ديفن 
بوكر الذي اكتفى بـ ١٠ نقاط في املباراة الثالثة 
كانت األسوأ له في األدوار اإلقصائية، ٤٢ نقطة 
في أمسية األربعاء، إال أنها لم تكن كافية لفريقه.

ســجل كريس ميدلتون ١٠ من نقاطه 
الـ٤٠ في الدقائق األخيرة من مباراة فريقه 
ميلووكي باكس أمام ضيفه فينيكس صنز 
ليقوده إلى فوز مثير بنتيجة ١٠٩-١٠٣، معادال 
سلسلة نهائي دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني ٢-٢.
يانيــس  اليونانــي  النجــم  أضــاف 
أنتيتوكومنبــو ٢٦ نقطــة، ١٤ متابعة و٨ 
متريرات حاسمة لباكس الذي حقق فوزه 
التاســع في األدوار اإلقصائية على أرضه 

هذا املوسم مقابل خسارة وحيدة.

إصابة رياضي أجنبي بـ«كورونا»
أعلنــت اللجنة املنظمة لــدورة األلعاب 
األوملبية في طوكيو أن رياضيا أجنبيا ثبتت 
إصابته بڤيروس كورونا املستجد (كوڤيد-١٩) 
عقب دخوله إلى اليابان. وذكر تلفزيون هيئة 
اإلذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أمس، أن اللجنة 
لم تكشف عن أي معلومات شخصية حول 
املصاب أو الرياضة التي ســينافس بها أو 
جنسيته، إال أنها قالت إنه مت وضع الرياضي 
في احلجر الصحي ملدة ١٤ يوما األمر الذي 
يعني أنه ســيظل في عزلة حتى عندما تبدأ 

دورة األلعاب.
وأضاف التلفزيون أن هذه تعد املرة األولى 
التي يثبت فيهــا اإلصابة بڤيروس كورونا 
لرياضي أجنبــي كان مقيما أو متوجها إلى 
منشأة تديرها اللجنة املنظمة. ومن املقرر إقامة 
أوملبياد طوكيو خالل الفترة من ٢٣ من شهر 
يوليو اجلاري، حتى الثامن من شهر أغسطس 
املقبل، تليها دورة األلعاب الباراملبية، لذوي 

االحتياجات اخلاصة، التي جترى في الفترة 
من ٢٤ أغسطس حتى اخلامس من سبتمبر 
املقبل. إلى ذلك، ثبتت إصابة ما ال يقل عن ٨ 
موظفني بڤيروس كورونا في فندق ياباني 
ميكث فيه الفريق البرازيلي للجودو، وفق ما 
أفادت السلطات احمللية امس. وذكر مسؤولو 
الصحة والرياضة في هاماماتسو غرب طوكيو، 
أن فحوص الكشــف عن الڤيروس أجريت 
قبل وصول وفد اجلــودو املؤلف من نحو 

٣٠ عضوا يوم السبت.
وأضافوا أن أيا من املوظفني املصابني كان 
على احتكاك بالالعبني. وقال يوشينوبو ساوادا 
وهو مســؤول رياضي في املدينة إن «فقط 
املوظفني الذين أتت نتيجتهم سلبية يعملون 
مع فريق اجلودو»، مضيفا «شرحنا للفريق 
أن فقط (العاملني في املجال الصحي) هم في 
الفقاعة. أعتقد أنهم فهموا الوضع وإجراءاتنا 

املتعلقة مبكافحة الڤيروس».

فة في «األوملبياد» السباحة والكراتيه والتجديف ملشاركة مشرِّ
بهمة يحدوها األمل والعزمية، يستعد ٤ العبني 
كويتيني في ألعاب السباحة والكراتيه والتجديف 
خلوض غمار دورة األلعاب األوملبية املقبلة (طوكيو 
٢٠٢٠) التــي جتري منافســاتها في الفترة بني ٢٣ 
اجلاري حتى ٨ أغسطس املقبل وتسجيل مشاركة 
مشرفة للكويت في منافساتها. وجتهز أبطال الكويت 
الرا دشتي وعباس قلي ملنافسات السباحة والالعب 
عبدالرحمن الفضل في رياضة التجديف والالعب 
محمد املوسوي في منافسات الكراتيه بشكل مناسب 
لتقدمي مستوى مميز في األوملبياد وسط مشاركة 

مرتقبة ألبطال العالم في الرياضات الثالث.
وقالت السباحة الشابة الرا دشتي إنها وزميلها 
عباس قلي استعدا بصورة قوية ومتواصلة لهذا 
االستحقاق األهم في مسيرة كل رياضي بإجراء عدد 
من املعسكرات اخلارجية بإشراف املدرب اإليطالي 
سبمون تستاكا شاركا خاللها في عدة بطوالت دولية.

وأضافت دشتي (١٧ سنة) واملشاركة في مسابقة 
«٥٠ مترا حرة» ان هذه التحضيرات طورت مستواها 

الفني وحسنت من أرقامها الشخصية. وقال العب 
منتخبنا الوطني للكراتيه محمد املوسوي، إنه حقق 
التأهل ملنافســات لعبة الكراتيه ضمن منافسات 
فئة القتال الوهمي (الكاتا) التي تقام للمرة األولى 
في تاريخ األوملبياد بعد أن جمع نقاطا كافية من 
خالل مشــاركاته املستمرة في عدد من البطوالت 
الدولية والقارية على املدى األعوام املاضية. وأكد 
اســتعداده خلوض هذه املنافسات التي ستكون 
قوية وســط مشــاركة أبطال اليابان املستضيفة 
التي أسست اللعبة إضافة إلى متيز دول أوروبا 

وشرق آسيا.
من جانبه، قال العب منتخب التجديف عبدالرحمن 
الفضــل، إن تأهلــه لألوملبياد يعتبــر إجنازا مهما 
لرياضــة التجديف في الكويت وجاء بعد حتقيقه 

نتائج مميزة في البطولة اآلسيوية األخيرة.
وأضاف أنه سيشارك باألوملبياد ضمن منافسات 
الفردي، والتي ستشهد مشاركة قوية، السيما من 
أبطال القارة األوروبية املميزين جدا بهذه الرياضة.

«الرماية» شارك في بطولة «الصداقة فوكوشيما الكويت»
الوطني  شــارك منتخبنــا 
للرماية فــي بطولة «الصداقة 
الودية،  الكويت»  فوكوشــيما 
وذلك في إطار املعسكر التدريبي 
الــذي يقيمــه منتخبنــا فــي 
مدينة نيهون ماتسو اليابانية 
استعدادا خلوض غمار منافسات 
دورة األلعاب األوملبية «طوكيو 
٢٠٢٠» التي ستنطلق ٢٣ يوليو 
اجلاري حتى ٨ أغسطس املقبل، 
ويضــم منتخبنــا الوطني كال 
من عبداهللا الرشيدي ومنصور 
الرشــيدي في رماية السكيت، 
وطالل الرشيدي وعبدالرحمن 

الفيحان في رماية التراب. 
إلى ذلك، قــام عمدة مدينة 
نيهون ماتسو بزيارة معسكر 
منتخبنــا الوطنــي للرمايــة، 

والتقى أعضاء الوفد.

رونالدو باٍق في يوڤنتوس
لم يبد النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو أي مؤشــر على رغبته في 
الرحيــل عن صفــوف فريقه احلالي 
يوڤنتوس اإليطالي، ومن املتوقع أن 
يعود إلى تورينو في وقت الحق من 
الشهر اجلاري، بحسب ما أفاد نائب 
رئيس النادي جنم وســطه السابق 

التشيكي بافل ندفيد.
قال الالعب الدولي السابق خالل 
الكشف عن برنامج الدوري اإليطالي 
ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ «كريستيانو في 
إجــازة. ليــس لدينا أي مؤشــر من 
محيطــه بأنه يريــد الرحيل. ننتظر 
عودته في ٢٥ يوليو كما هو مقرر».

ومــازال «ســي آر ٧» البالــغ ٣٦ 
عامــا مرتبطا مع النــادي التورينو 

ملوسم إضافي، في صفقة انتقاله إلى 
يوڤنتــوس في عــام ٢٠١٨ قادما من 
ريال مدريد اإلســباني، لـ ٣ مواسم. 
ويســتهل يوڤنتوس املوسم اجلديد 
خارج قواعده أمام أودينيزي وبإدارة 
مدربه اجلديد - القدمي ماسيميليانو 
أليغري خليفة أندريــا بيرلو املقال 
من منصبه، والعائد بدوره لتســلم 
األمور الفنية بعــد عامني من إقالته 
على الرغم من قيادته لليوفي للفوز 
بلقب الـ «سكوديتو» ٥ مواسم تواليا. 
وضمن السياق ذاته، قال ندفيد: «كان 
هناك بعض الروتــني مع (أليغري) 
لفترة ٥ أعوام»، مضيفا: «من ثم رحل 
لفترة عامــني للراحة ولكن اآلن عاد 

مع حافز كبير».


