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رغم اإلجراءات الصارمة.. «كورونا» في القرية األوملبية!

يســتخدم منظمــو أوملبيــاد طوكيو 
٢٠٢٠ التكنولوجيــا لتحمل املتفرجني إلى 
املالعب، بشكل افتراضي، من خالل مقاطع 
الڤيديو املنزلية أو التســجيالت الصوتية 
السابقة،  املعدة من تسجيالت اإلصدارات 
بحيث يشــعر الرياضيون بدعم اجلمهور 
لهم أثناء املنافسات. وفى مؤمتر صحافي 
امس، قال رئيس اللجنة األوملبية الدولية، 
توماس باخ، مبناسبة اليوم األول الجتماع 
املجلس التنفيذي للبطولة التي ســتنطلق 
٢٣ اجلاري: «ال نريد أن يشعر الرياضيون 
بالوحدة في املالعب». ومن أجل حتقيق ذلك، 
يخطط املنظمون لعرض مقاطع ڤيديو من 
إعداد املشــجعني، على الشاشات في مقار 
املنافسات. ومن األمور األخرى التي سيتم 
اعتمادها لتحقيق هذا الغرض، اســتخدام 
امللفات الصوتية التي مت إعدادها من األصوات 
واألجواء املسجلة في نسخ سابقة من األلعاب 
األوملبية، بحيث يشــعر الرياضيون بأنهم 
في ملعب أوملبى ويشعرون بأنهم محاطون 
باملتفرجني واملشجعني، بحسب تعبير باخ.

فر أحد العبي الفريق األوغندي لرفع األثقال، 
يوليوس سيكيتوليكو (٢٠ عاما)، واملفقود منذ 
اول مــن امس، من أجل بدء حيــاة جديدة في 
اليابان، وذلــك وفقا ملذكرة مت العثور عليها في 
غرفته وكتب فيها «أريد العمل في اليابان». وكان 
سيكيتوليكو يقيم في مدينة إيزوميسانو اليابانية 
حيث يوجد الفريق األوملبي األوغندي في مرافق 
اإلقامة والتدريب قبل األوملبياد منذ نهاية يونيو 
املاضي. وغادر الرياضي األوغندي الفندق الذي 
كان فيه دون سابق إنذار واشترى تذكرة قطار 
فائق السرعة «شينكانسن» إلى ناجويا الواقعة على 
بعد حوالي ٢٠٠ كيلومتر، صباح اجلمعة املاضي، 

وفقا للتفاصيل اجلديدة بالتحقيق الذي نشرته 
وكالة أنباء «كيودو» امس. ووفقا ملسؤولني في 
إيزوميسانو، كتب سيكيتوليكو في مذكرته أنه ال 
يريد العودة إلى أوغندا بسبب الظروف املعيشية 
الصعبة في البلــد األفريقي وطلب من أعضاء 
وفده تسليم ممتلكاته إلى زوجته في بالده. وال 
يزال مكانه غير معلوم حتى اآلن، علما أنه واحد 
من الرياضيني الـ ٩ بالفريق الذي مت عزله عقب 
اكتشاف حالتي إصابة بڤيروس كورونا املستجد 
لدى وصوله إلى اليابان في ١٩ يونيو املاضي وكان 
يواصل اخلضوع لالختبارات اليومية املنصوص 

عليها في قواعد طوكيو ٢٠٢٠، مع باقي الوفد.

٢٠ ألف دوالر مكافأة 
أبطال «الكراسي املتحركة»

«إيليت ١» بطل «الكلية التقنية»

املطوع والسعيد والبوغامني 
يتوجن بلقب «كراتيه السيدات»

يوڤنتوس يفتقد آرثر ٣ أشهر

هادي العنزي

قدم مجلس إدارة النادي الكويتي للمعاقني برئاســة شافي 
الهاجري مكافأة وقدرها ٢٠ ألف دوالر لفريق كرة السلة للكراسي 
املتحركة بالنادي، وذلك بعد تتويجه بطال لبطولة األندية العربية 
لكرة الســلة للكراسي املتحركة، عقب فوزه على نظيره أجيال 
الغد األردني في املباراة النهائية بنتيجة ٤٩-٣٧ نقطة، وقد تسلم 
كأس البطولة قائد الفريق حمد العدواني من نائب رئيس احتاد 
اوقيانوسيا لكرة الســلة على الكراسي املتحركة ملنطقة غرب 

آسيا محمد اخلزاعلة.
وقد شــارك في البطولة التي أقيمت خالل الفترة من ١١-١٦ 
اجلاري، ٥ أندية هي: الالذقية (ســورية)، والقدس (فلسطني)، 
والرس (السعودية)، والنهضة وأجيال الغد األردنيني، باإلضافة 
إلى النادي الكويتي للمعاقني الذي يصل في اخلامسة من مساء 
اليوم قادما من عمان.وقد أشــاد رئيــس مجلس إدارة النادي 
الكويتي الرياضي للمعاقني شافي الهاجري باإلجناز الذي حققه 
أبطال الكويت في رياضي املعاقني عبر حسابه اخلاص في، مهديا 
الفوز لسمو األمير، وسمو ولي العهد، والشعب الكويتي، وقال 
عبر حسابه في «تويتر»: «نشــكر اجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني على جهودهم املخلصة، والتي توجت بالفوز بالكأس، 

وجاءت املكافأة تقديرا لإلجناز الذي حتقق».

أقامــت كلية الكويت التقنية «ktech » أول بطولة صيفية 
لكرة القدم في ستاد الكلية، مبشاركة ١٦ فريقا كان من بينهم 
الطالب واخلريجون واملوظفون وأعضاء هيئة التدريس. وأقيمت 
على مدى يومني بحضور عدد من اإلعالميني الرياضيني، في 
ظل التقيد باإلجراءات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة. 
وكانت البطولة فرصة مناسبة اللتقاء الطالب داخل حرم 
الكليــة بعد غياب ما يقارب عام ونصــف العام، في أجواء 

تنافسية بروح رياضية مليئة بالتحديات واللياقة البدنية.
وجاء فريق الطالب «إيليت ١» في املركز األول وحصل على 
جائزة قدرها ٢٥٠ دينارا، وحل فريق املوظفني «بالنكو» في 
املركز الثاني ونال جائزة قدرها ١٥٠ دينارا، وجاء فريق الطالب 

«سبيد رانرز» ثالثا وحصل على جائزة قدرها ١٠٠ دينار.

هادي العنزي

توجت ياسمني املطوع (كاتا)، ودالل السعيد (قتال فردي)، 
وســمية البوغامني (قتال فردي) بامليداليات الذهبية واملراكز 
األولى لبطولة االحتاد األولى للكراتيه لفئات العمومي والناشئات 
للسيدات، والتي اختتمت مساء اخلميس املاضي، مبشاركة أندية 
الفتاة (فريقني A وB)، والنصر، واليرموك، وبحضور رئيس احتاد 
الكراتيه محمد اجلاســم، ورئيسة اللجنة النسائية في االحتاد 
سعاد الرومي. وأشادت الرومي في تصريح خاص لـ «األنباء» 
باألداء املتميز الذي شــهدته البطولة واملنافســات املثيرة في 
«الكاتا»، والقتال الفردي للسن العام، والقتال الفردي للناشئات، 
متوجهة بالشكر ملجلس إدارة االحتاد، واألندية املشاركة، على 
دعمهم وحرصهم على تذليل كل العقبات التي تعيق مشــاركة 

الفتاة في رياضة الكراتيه.

سيغيب العب الوســط البرازيلي آرثر ميلو عن يوڤنتوس 
اإليطالي لثالثة أشــهر، وبالتالي لن يكون مع الفريق حني يبدأ 
مشواره نحو استعادة لقب الدوري احمللي من إنتر ميالن، وذلك 

بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.
وعانى العب برشلونة اإلسباني السابق في األشهر األخيرة 
من مشكلة في الغشاء املوجود بني قصبة الساق وشظية ساقه 
اليمنى، ما أضطر ابن الـ ٢٤ عاما إلجراء عملية جراحية «ناجحة» 
بحسب ما أفاد يوڤنتوس، مضيفا «عملية التعافي حتتاج تقريبا 

لثالثة أشهر».
وتنازل يوڤنتوس املوسم املنصرم عن لقب الدوري اإليطالي 
لصالح إنتر ميالن بعدما احتكره طوال تسعة أعوام، ما تسبب 
في إقالة أندريا بيرلو واالستعانة مجددا مباسيميليانو أليغري 

لإلشراف على الفريق بعد عامني على رحيله.

أبطال العرب في الكراسي املتحركة لكرة السلة يحتفلون بالكأس

مالك يوسف مُكرما من قبل اللجنة املنظمة للبطولة

محمد اجلاسم وسعاد الرومي يتوسطان الفائزات باملراكز األولى

كرم الرئيس اإليطالي ســيرجيو 
ماتاريــال منتخب بــالده لكرة القدم 
الفائــز بكأس أوروبــا، مبنح مدربه 
روبرتو مانشــيني والفريق «وسام 
االستحقاق من اجلمهورية اإليطالية».
وقــال بيــان صــادر عــن القصر 
الرئاسي إن التكرمي هو «عالمة على 

االعتــراف بالقيم الرياضية والروح 
الوطنية التي كانت الدافع في الفوز 
اإليطالي ببطولة أوروبا» على حساب 

إجنلترا بركالت الترجيح.
ومنح كل من مانشــيني ورئيس 
االحتاد اإليطالــي غابرييلي غرافينا 
وســام «ضابط اجلمهورية األكبر»، 

فيما نــال مدير املنتخــب غابرييلي 
أوريالي ورئيس الوفد جانلوكا فيالي 

وسام «قائد اجلمهورية».
وحصــل قائد املنتخــب جورجو 
كييليني على وســام «ضابط»، كما 
نــال بصحبة كل من العبي املنتخب 

وسام «الفرسان».

رسميًا.. جيرو «ميالني»
أعلن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم ضم املهاجم الفرنسي 

اوليفيه جيرو، من صفوف نادي تشلسي اإلجنليزي.
ومن املنتظر أن يلعــب جيرو (٣٤ عاما)، الفائز مع منتخب 
بالده ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ في روســيا، بجوار السويدي 
زالتان ابراهيموڤيتش ضمن صفوف ميالن. ولم يعلن ميالن عن 
تفاصيل عقد جيرو. كان جيرو انتقل في عام ٢٠١٢ من مونبلييه 
الفرنسي، إلى أرسنال اإلجنليزي الذي فاز معه بكأس إجنلترا 

ثالث مرات قبل أن ينتقل في بداية عام ٢٠١٨ إلى تشلسي.

إصابة حكيمي بـ«كوفيد-١٩»
أصيب ظهير باريس سان جرمان الفرنسي الدولي املغربي 
أشرف حكيمي بڤيروس كورونا وهو يخضع حاليا للحجر 
الصحي، بحســب ما أكد مصدر مقرب مــن النادي لوكالة 

فرانس برس.
وشارك حكيمي (٢٢ عاما) للمرة األولى مع فريق العاصمة 
الفرنســية األربعاء املاضي في مباراة ودية فاز فيها سان 
جرمان علــى فريق لومان من الدرجــة الثالثة، بعد انتقاله 
األسبوع املاضي من إنتر اإليطالي في مقابل ٦٠ مليون يورو 

(٧١ مليون دوالر).
وغاب حكيمي عن مباراة حتضيرية مع فريق شــامبلي 
من الدرجة الثالثة أيضا، ومن املقرر أن يغيب عن املالعب في 

مباراتي األسبوع املقبل مع أوغبسورغ وجنوى.

نونو: كني باق ٍفي توتنهام
وجه املدرب البرتغالي نونو إشبيريتو 
سانتو الذي خلف مواطنه جوزيه مورينيو 
في تدريب توتنهام، حتذيرا للطامعني في 
خدمات هداف النــادي اللندني هاري كني 
بالتأكيد أنه «العبنا، نقطة على السطر».

وتتحدث التقارير عن رغبة كني بالرحيل 
عن فريق بداياته الكروية هذا الصيف بحثا 
عن ناد يلبي رغباته بإحراز األلقاب، وهو 
األمر الذي فشــل في حتقيقه مع ســبيرز 

حتى اآلن.
ورغم جهود كني التي قادته الى أن يكون 
هداف الدوري املوسم املنصرم، عجز توتنهام 
عــن أن حجــز مكانه بني األربعــة األوائل 
وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا 

للموسم الثاني تواليا.
وارتبط اسم كني بانتقال محتمل إلى بطل 
الدوري مان ســيتي الساعي إلى تعويض 
رحيل هدافه التاريخي األرجنتيني سيرخيو 

أغويرو املنتقل الى برشــلونة كالعب حر 
بعد انتهاء عقده مع فريق املدرب اإلسباني 

بيب غوارديوال.
وشدد البرتغالي، على أن «هاري العبنا. 
نقطة على الســطر. ال حاجة للحديث عن 

أي شيء آخر».
وتابع «على هاري حاليا أن يستعيد 

طاقتــه وعندما يعود ســيكون 
لدينا الوقت للتحدث وإجراء 

محادثــات جيــدة. أتطلــع 
إلى انضمامــه للمجموعة 
والبدء في العمل معا. أنا 
متحمس للعمل مع جميع 

الالعبني».
واعتبــر أن «هاري 
العب كبير وأحد أفضل 
الالعبني في العالم، هذا 

كل ما ميكن قوله».

قبل أسبوع من انطالق األلعاب األوملبية الصيفية 
في طوكيو، أعلن املنظمون عن أول حالة إصابة 
بڤيروس كورونا فــي القرية األوملبية، لكنهم 
طمأنوا بشأن فعالية اإلجراءات الصارمة املتخذة 

للحد من انتقال «كوفيد-١٩».
قال تاكايا ماســا املتحدث باسم اللجنة 
املنظمة «هناك شخص في القرية. هذه أول 
حالة مسجلة داخل القرية، ومت اكتشافها عند 
الوصول»، دون أن يحدد ما إذا كان رياضيا 

أو أحد أفراد البعثات.
اليابانية، يتعلق األمر  وبحســب الصحف 

بشخص أجنبي، من دون إيضاح املزيد.
وكانت األلعاب املقــررة بني ٢٣ اجلاري و٨ 
أغسطس املقبل، قد تأجلت من العام املاضي بسبب 
جائحة كورونــا، واتخذت إجراءات صحية صارمة 
في اليابان بغية إقامــة احلدث العاملي املقرر مرة كل 

أربع سنوات.
وقال املدير العام أللعاب طوكيو ٢٠٢٠ توشيرو موتو 
«جاءت نتيجة هذا الشــخص إيجابية خالل فحوص 
القريــة، ال نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم ال. في 
القرية، ستكون هناك إجراءات صارمة ملكافحة 
الرياضيون لفحوص  كوفيد: ســيخضع 
يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية 

سيتم عزله». تابع «نحن متأكدون من أن كل اجلهود ستبذل 
لضمان الســالمة في القرية األوملبيــة. املهم هو رد الفعل 

السريع والتأكد من حماية وسالمة كل الرياضيني».
وقبل أقل من أســبوع من حفل افتتــاح األوملبياد، لم 
يكن للعاصمة طوكيو وســكانها وجه االحتفال بهذا العد 
التنازلــي، إذ تتزايد أعداد اإلصابات بحاالت كوفيد-١٩، مع 
إعادة فرض حالة طوارئ جديدة األسبوع املاضي تستمر 

حتى ٢٢ أغسطس.
تظاهرات والرئيس يرد

منعت الشرطة حوالي ٣٠ متظاهرا كانوا يهتفون «أوقفوا 
األوملبياد» و«احموا األرواح قبل األوملبياد» أثناء محاولتهم 
تقدمي رسائل احتجاج إلى باخ أثناء حضوره محادثات في 
فندق فخم. وأعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا 
عن أمله في أن جتلب األلعاب األوملبية اإلثارة «حتى من دون 
متفرجني». وقال عبر القناة اليابانية الرسمية «حتى من دون 
جماهير أعتقد أنه من املهم إثارة احلماسة للناس في اليابان 
والعالم». من جانب اخر، انسحبت العبة كرة السلة األسترالية 
ليز كامباج خوفا على صحتها الذهنية في الفقاعة الصحية 
«املرعبة» بحســب قولها، فيما اعتبرت الرباعة البريطانية 

سارة ديفيز «حقا، أشعر وكأننا في السجن».
وأبدت نسبة كبيرة من اليابانيني معارضتها إلقامة األلعاب 

بحسب استطالعات عدة للرأي.

السورية هند أصغر رياضية في األوملبياد
يدخل السوريون أوملبياد طوكيو وسط 
أحالم كسر حاجز امليداليات الثالث التي حصل 
عليها أبطالهم في تاريخ مشاركاتهم السابقة في 
األلعاب األوملبية، آخرها قبل سبعة عشرش عاما 
في أثينا ٢٠٠٤. تشارك سورية ببعثة صغيرة 
من خمسة رياضيني ورياضية واحدة، وميثلها 
مجد الدين غزال (الوثب العالي)، الرباع معن 
أسعد (وزن+١٠٩)، أحمد حمشو (فروسية)، 
الســباح أمين كلزية (٢٠٠ م فراشة)، محمد 
ماسو (الترياتلون) والعبة كرة الطاولة هند 
ظاظا (١٢ عاما) أصغر رياضية في األلعاب.

ويأمــل فراس معــال رئيس اللجنة 
األوملبية في حتقيق نتائج جيدة، رغم 
التي اعترضت عملية  الصعوبات 
االستعداد مقارنة مع ريو ٢٠١٦، 

خالل أزمة احلروب التي كانت تعيشها البالد.
قال بطل السباحة الســابق ملسافات طويلة 
لفرانس برس «املعســكرات التدريبية استعدادا 
لطوكيو كانت نوعية من كل النواحي، لكن املشاركات 
اخلارجية تأثرت بشــكل كبير بسبب كورونا ما 
انعكس سلبا على العب الوثب العالي مجد غزال 
الذي لم يشارك منذ سنتني في أي مسابقة خارجية 
بعد معسكره التدريبي في سلطنة عمان». وأحرزت 
سورية خالل مشاركاتها السابقة التي بدأت عام 
١٩٤٨ فــي األلعاب األوملبيــة ٣ ميداليات، ذهبية 
حصدتها غادة شــعاع في مسابقة السباعية في 
أتالنتا ١٩٩٦، فضية للمصــارع احلر جوزيف 
عطية في وزن ١٠٠ كلغ في لوس أجنيليس ١٩٨٤ 
وبرونزية للمالكم ناصر الشامي في وزن ٩١ كلغ 

في أثينا ٢٠٠٤.

حضور «افتراضي» للمشجعني

العب أوغندي يهرب للعمل في اليابان

(أ.ف.پ) ميداليات األلعاب األوملبية في طوكيو 

«وسام االستحقاق لـ «بطل أوروبا»


