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كريتشيكوڤا تتوج بلقب براغ للتنس

غريليش يفضل نادي الطفولة 
على الـ ١٠٠ مليون إسترليني

ميالن يتعاقد مع توريه لـ ٤ مواسم

فازت التشيكية بربورا كريتشيكوڤا املصنفة الثالثة عشر 
على العالــم ببطولة براغ املفتوحة للتنس عقب فوزها على 
مواطنتها تيريزا مرتنكوڤا ٦-٢ و٦-٢ أمس في املباراة النهائية 

للبطولة.
وهذه هي البطولة الثانية لكريتشيكوڤا في أقل من شهرين، 
وكانت كريتشيكوڤا فازت بلقب بطولة فرنسا املفتوحة للتنس 
مؤخــرا، واآلن توجت بلقب بطولة براغ، ليصبح هذا اللقب 

هو الثالث لها هذا املوسم.

بدأ جاك غريليش، متوســط ميدان أستون ڤيال، إعادة 
التفكير في االنتقال إلى مان سيتي مقابل ١٠٠ مليون جنيه 
إســترليني، ويعد جريليش من أبرز الالعبني الذين يرغب 
بيب غوارديوال، مدرب «السيتي»، في التعاقد معهم، ويستعد 

للتقدم بعرض لضمه من صفوف أستون ڤيال.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يفكر غريليش 
في توقيع عقد جديد مع ناديه احلالي أســتون ڤيال، والذي 
يتواجد في صفوفه منذ أن كان يبلغ من العمر ٦ أعوام، على 

الرغم من أن عقده احلالي ميتد حتى عام ٢٠٢٥.
وقد ارتبط اســم غريليش بالرحيل عن صفوف أستون 
ڤيال في السنوات األخيرة، بحثا عن التتويج باأللقاب، ولكنه 
في كل مرة كان يختار البقاء مع فريقه، ويبدو أن أســتون 
ڤيال واثق من بقاء الالعب، بعدما تصدر الصور الترويجية 

اخلاصة بقميص الفريق اجلديد في املوسم املقبل.
يذكــر أن جريليش تواجد في قائمة املنتخب اإلجنليزي 
الذي شارك في منافسات اليورو هذا الصيف، ووصل رفقة 
األسود الثالثة إلى املباراة النهائية قبل اخلسارة أمام إيطاليا 

بركالت الترجيح.

أعلن فريقا ميالن وموناكو أمس أن النادي املنافس في 
الدوري اإليطالي لكرة القدم تعاقد مع املدافع السنغالي األيسر 
فودي بالو توريه العب موناكو الفرنسي ملدة أربعة أعوام.

وبدأ الالعب الســنغالي الدولي (٢٤ عاما) مســيرته في 
املالعب في صفوف باريس سان جيرمان قبل االنتقال إلى 
ليــل في ٢٠١٧، حيث كان ظهــوره األول في دوري الدرجة 

األولى الفرنسي للعبة.
ومع ليل شارك بالو توريه في ٤٧ مباراة خالل ١٨ شهرا ثم 
انضم إلى موناكو في يناير ٢٠١٩ وشارك معه في ٧٤ مباراة.
كما شــارك في ثماني مباريات مع منتخب فرنسا حتت 
٢١ عاما قبل التحول لتمثيل السنغال، حيث شارك ألول مرة 

مع منتخبها األول في مارس املاضي.

كومان: ميسي األفضل للكرة الذهبية
أكد مدرب نادي برشلونة اإلسباني رونالد كومان أن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي يعد املرشح الرئيسي للفوز بالكرة 
الذهبية هذا العام، وقال كومان، في حوار مع قناة برشــلونة: 
«ميسي مهم للفريق بسبب أســلوب لعبه، إنه القائد والقدوة، 
ومتتع بفاعلية هائلة باملوسم املاضي، بعد بداية صعبة لهذا العام 
بســبب وضعه بعد انتهاء عقده وطلبه الرحيل»، مضيفا: لكن 
ميسي أظهر مرة أخرى أنه أفضل العب في العالم، وفوزه بلقب 
كوبا أميركا مهــم للغاية، ألنني أعرف مدى حرصه على الفوز 

بهذه البطولة بعد بضع سنوات دون تتويج رفقة األرجنتني.
وأشار الهولندي كومان إلى أن أفضل العب في العالم، اعتاد 
على الفوز باأللقاب، وفي النهاية حقق ما قاتل من أجله مع الفريق، 
مضيفا: ميسي املرشح الرئيسي حلصد الكرة الذهبية بسبب 

املوسم الرائع الذي قدمه، وعقب الفوز بكوبا أميركا.
وفيما يتعلق بوضع بيكيه وبوسكيتس وألبا في برشلونة، 
شدد كومان على أن الالعبني املخضرمني لديهم مكان في الفريق، 
وقال: «بســبب ما أظهروه بالفعل في املوسم املاضي، وفي ناد 
مثل برشلونة من املهم أن يكونوا معنا، ويجب أن يكون هناك 
توازن بني األكبر سنا والشباب، نحن فريق نحاول اللعب بشكل 

جيد وجذاب، لكن تقع علينا مسؤولية الفوز بألقاب مهمة».

صحف إجنليزية 
تربط صالح بـ «الريال»

رجحت وســائل إعالم بريطانية أن يســعى نادي ريال مدريد 
اإلسباني للتعاقد مع جنم فريق ليڤربول اإلجنليزي محمد صالح، 

حال متسك نادي باريس سان جرمان بالعبه كيليان مبابي.
وذكرت صحيفة إكســبريس البريطانية أمس أن مبابي يقضي 
موسمه األخير مع باريس سان جرمان، لكن يظل اسمه مرتبطا بريال 
مدريد. وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يسعى لتجديد عقد مبابي 
وذلك بعد اســتقدام جورجينيو فينالدوم، وجيانلويجي دوناروما، 

وسيرجيو راموس، وأشرف حكيمي.
ولفتت الصحيفة إلى أن صالح أدى موســما رائعا مع ليڤربول، 
حيث ساهم بـ ٣١ هدفا، و٦ متريرات حاسمة في ٥٠ مباراة بجميع 
املســابقات. واليزال أمام صالح البالغ من العمر ٢٩ عاما عامان في 

عقده مع ليڤربول، كما أن ليڤربول ليس لديه نية لبيعه.

قبــل أيــام معدودة على حفــل افتتاح 
أوملبياد طوكيو املؤجل أصال من الصيف 
املاضي بســبب ڤيــروس كورونا، أثارت 
احلــاالت اإليجابية في فريــق كرة القدم 
اجلنوب أفريقي املزيد من املخاوف بشأن 
انتشــار العدوى في صفوف الرياضيني، 
بعدما أعلن الوفد اجلنوب أفريقي إصابة ٣ 
من أعضاء الفريق بينهم العبان بڤيروس 
كورونــا. فضال عن حالتــني في صفوف 
الرياضيــني املقيمني فــي القرية األوملبية 
أعلن عنهما أمس، واكتشــاف حالة ثالثة 
لرياضي يعيش خارجها. كما أكدت اللجنة 
األوملبيــة الدوليــة أن نتيجة فحص أحد 

أعضائها، وهو الكوري اجلنوبي ســونغ 
مني ريو، جاءت إيجابية لدى وصوله.

يأتــي ذلــك فــي ظــل قــرار املنظمني 
واملسؤولني املضي قدما به رغم املعارضة 
احملليــة، بعدما بدأ «كوڤيــد-١٩» يرخي 
بظالله حتى قبل بدء األلعاب التي تفتتح 
اجلمعة املقبل وتستمر حتى ٨ أغسطس 

املقبل.
وســتقام جميع املنافســات األوملبية 
تقريبا خلف أبواب مغلقة، ويخضع عشرات 
اآلالف مــن املشــاركني إن كانوا رياضيني 
أو مسؤولني أو صحافيني أجانب، لقيود 
صارمة بسبب املخاطر الصحية، لكن هذه 

«اإلجراءات املضادة» ليست كافية لطمأنة 
السكان في اليابان، حيث سجلت طوكيو 
١٤١٠ حاالت إضافية لـ «كوفيد-١٩» أمس 
األول، وهــو أعلى عدد إجمالي يومي منذ 

يناير.
إلى ذلــك، دعا رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية توماس باخ أمس الشعب الياباني 
للترحيب بالرياضيني املشاركني في دورة 
األلعاب األوملبية رغم وباء كورونا العاملي.

وقــال بــاخ إن ١٥ مــن بني الـــ ١٥ ألف 
رياضي وغيرهم ممن وصلوا إلى اليابان 
من أجل األوملبياد أثبتت الفحوص إصابتهم 
بڤيروس كورونا وأن ذلك ميثل ٠٫١٪، وهي 

نسبة منخفضة للغاية، ومت عزل املصابني 
على الفور حتى ال يشكلوا أي خطر على 

املشاركني اآلخرين أو الشعب الياباني.
وتبلغ ســعة القريــة األوملبية ١٧ ألف 
نســمة، ولكن لن يقيم هنــاك في الوقت 
نفسه سوى ٦٧٠٠ شخص بحسب جدول 
املســابقات الذي أعدتــه اللجنة األوملبية 
الدولية، وســيتم الوصول إلى هذا العدد 
في منتصف األلعاب في بداية أغسطس.

وتتضاعف حاالت اإلصابة قبل ٥ أيام 
من افتتاح األوملبياد، لكنها تظل هامشية 
بالنســبة إلى العدد اإلجمالي للمشاركني 

في هذا املوعد العاملي.

أرقام من األوملبياد

كوريا تسحب الفتات مناهضة

- ١٥٤٠٠ رياضي ورياضية 
يشــاركون فــي األوملبياد، 
بينهــم أكثــر مــن ١١ ألفــا 
لأللعاب، و٤ االف لأللعاب 

الباراملبية.
- ٢٠٥ دول تشارك في دورة 
طوكيــو األوملبية، وتتراوح 
أعمار الالعبــني من ١٢ عاما 

حتى ٦٦ عاما.
- ١٤٫٨ مليــار دوالر قيمة امليزانية النهائية لأللعاب 

األوملبية املؤجلة.
- يتنافس الرياضيون في ٣٣٩ مســابقة مختلفة ضمن 

٣٣ رياضة.
- ٤٣ موقعــا أوملبيا ولأللعاب الباراملبية في اليابان 

مبنطقتني رئيسيتني.
- ٢٠ ألف فحص، هو إجمالي عدد الفحوص التي سيخضع 

لها الرياضيون املشاركون خالل األلعاب.
- صنعت ٤ آالف ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في 
دورة ألعاب طوكيو بالكامل من املعادن املعاد تدويرها 
املستخرجة منذ ما يقرب من ٧٩٠٠٠ طن من األجهزة 

اإللكترونية االستهالكية املستخدمة.

سحبت كوريا اجلنوبية من القرية األوملبية الفتات تعتبر 
مناهضة لليابان ومخالفة إلرشادات اللجنة األوملبية الدولية، 

وفق ما قال رئيس األخيرة األملاني توماس باخ.
وعلقت على شرفات بعض غرف الرياضيني الفتات كتب 
عليها باللغة الكورية «مازلت مدعوما من ٥٠ مليون كوري»، 
في إشارة إلى صخور ليانكورت، اجلزر التي يطالب بها 
البلدان، وهي واحدة من نزاعات ديبلوماسية عدة بينهما.

وقال باخ في مؤمتر صحافي: «توجيهات اللجنة األوملبية 
الدولية تنص بوضوح على أن القرية األوملبية هي مكان 
محمي يعيش فيه الرياضيون بسالم، من دون أن يكونوا 

عرضة ملواجهة أي رسالة مثيرة لالنقسام».

أول محجبة حتكم مباريات  «السلة»

ستكون املهندسة املدنية املصرية والعبة كرة السلة سارة 
جمال، التي أصبحت حكمة مباريات، أول مسلمة محجبة 
حتكم مباراة كرة السلة في األوملبياد. وقد اختيرت سارة 
ضمن طاقم التحكيم الذي سيقود مباريات منافسات كرة 
السلة (٣×٣)، رغم ارتدائها احلجاب. وسابقا كانت لوائح 
االحتاد الدولي لكرة الســلة «فيبا» متنع ارتداء أي غطاء 

من هذا النوع، بداعي احلفاظ على السالمة.
وستكون أوملبياد طوكيو الظهور األول للعبة كرة السلة 
الثالثيــات (٣×٣)، والتي تلعب بوجود ســلة واحدة بني 
فريقني يضم كل منهما ٣ العبني. وبالرغم من أنها لعبة 
حديثة العهد باألوملبياد، فإن هذا الشكل من كرة السلة يعد 
واحدا من أكثر الرياضات انتشارا بني الهواة في العالم.

سارة جمال

اليابانيون لالعبي الكويت: «احنا وياكم.. شدوا حيلكم»
رحب مواطنو مدينة نيهومناتســو بالوفد الكويتي 
املشــارك في دورة األلعاب األوملبية الصيفية «طوكيو 
٢٠٢٠» التي تنطلق اجلمعة املقبل على الطريقة الكويتية، 
وقال نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة املدينة هايديهارو 
اوهتــا: «ان مواطني املدينة رحبوا بالوفد الكويتي على 
الطريقــة الكويتية من خالل الكتابــة على الفتة كبيرة 
عند مدخل الفندق باعتباره مقر إقامتهم «احنا وياكم.. 
شدوا حيلكم.. حياكم اهللا»، مضيفا: مدينة نيهومناتسو 
قامت باســتضافة الفريق الكويتي ملخيم التدريب فترة 
ما قبل الدورة، وذلك تقديرا للدعم الذي قدمته الكويت 

بعد الزلزال الضخم الذي ضرب اليابان في عام ٢٠١١.
وأمل اوهتا بتمديد مراسم الترحيب برياضيي الكويت، 
معربا عن أمله في استعادة الرياضيني الكويتيني طاقتهم 
بالكامل في ظل املساحات اخلضراء من أجل حتقيق نتائج 
مذهلة في دورة األلعاب املرتقبة، مضيفا نظمت «الغرفة» 
ندوة عبر شــبكة اإلنترنت بداية هذا الشــهر لتعريف 

املواطنني احملليني بالكويت.

بولت: املدرب منعني من العودة
اعترف اجلامايكي اوسني بولت أسطورة ألعاب 
القوى، بأنه فكر «مرة واحدة» بشــأن عودته 
من االعتزال في عام ٢٠١٧، لكن مدربه أقنعه 

بعدم القيام بذلك.
 وقال بولت في مقابلة مع صحيفة «فيلت ام 
سونتاج» األملانية أمس: «ذهبت إلى مدربي في 
ذلك الوقت وقلت، أيها املدرب أعتقد أننا نستطيع 
العودة»، ورد بشكل جاف «ال، ال أعتقد ذلك».

ويحمل بولت الرقم القياسي العاملي لسباق ١٠٠ 
متر (٩٫٥٨ ثوان) والرقم القياسي العاملي لسباق 
٢٠٠ متر (١٩٫١٩ ثانية). وفيما يتعلق مبشاهدة 
منافســات ألعاب القوى في أوملبياد طوكيو، 
أوضح بولت أنه لن يسافر إلى اليابان بسبب 
جائحة كورونا: «اآلن سأشاهد الفعاليات في 
املنزل عبــر التلفاز»، مضيفا: دوري كأب 
ميثل الدور الرئيسي في حياتي في الوقت 
الراهن، هي مهمة ذات دوام كامل حقا، ال 

توجد عطالت.

«كوڤيد - ١٩» يثير املخاوف
و«األوملبية» تدعو اليابانيني للترحيب بالرياضيني

هاميلتون بطًال جلائزة بريطانيا الكبرى
حقق حامل اللقب ســائق 
مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتــون فــوزا مثيرا على 
أرضه وأمــام جماهيره على 
التــي  حلبــة سيلفرســتون 
اســتضافت اجلولة العاشرة 
العالم للفورموال  من بطولة 
واحــد أمس، بعدمــا جنا من 
حادث جمعه مع ســائق ريد 
بول ماكس فيرستابن في اللفة 
األولى، حصل على أثره على 

عقوبة ١٠ ثوان.
وهو الفوز الثالث تواليا لـ 
«سير» هاميلتون في جائزة 
بالده، رافعا عدد انتصاراته 
على احللبــة اإلجنليزية إلى 
ثمانية في رقم قياسي، والـ ٩٩ 
في مسيرة بطل العالم سبع 
مرات الساعي لفك ارتباطه مع 
أسطورة الفئة األولى األملاني 

ميكايل شوماخر.
وحل سائق فيراري شارل 

لوكلير من موناكو ثانيا، فيما 
أكمل الفنلندي فالتيري بوتاس 
هيمنة مرسيدس بصعوده إلى 
آخر عتبة على منصة التتويج.
وخــرج فرســتابن مــن 
احلادث بدون إصابات ووقف 
من دون مساعدة بعد احلادث 
الذي كان في منعطف كوبس 
وقام بالتلويح للجماهير قبل 
خضوعه للفحوصات الطبية.
البريطاني  السائق  وأبلغ 
فريقــه عبر دائــرة االتصال 
«كنت فــي طريقي للصدارة، 
كان بجانبــي لكنه كان خط 

التسابق لي».
لكن رد بــول لم يتفق مع 
ذلك وطلب من مايكل ماســي 
مدير السباقات في فورموال- 
١ أن يعبــر الفريق عن وجهة 
نظــره قبــل أن يطلــب منه 
«التعامــل مع األمر بالشــكل 

املناسب».


