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ّ
ت�ستهل م�شوارها بالفوز على ت�شيلي
الأرجنتين
وبنما تهزم بوليفيا ( 2ـ )1

كالي �إلى مثواه الأخير في وداع تاريخي الجمعة
منذ وفاته يوم الجمعة الماضي ،ومدينة لويفيل حيث ولد
وعاش بطل المالكمة محمد علي كالي تعمل بج ّد على إنجاز
التحضيرات الالئقة لوداع استثنائي ألسطورة المالكمة الذي
أوصى بأن تكون جنازته رسالة عالمية للسالم.
ّ
المنظمون أنّ هذه الجنازة س ُتقام بعد غ ٍد الجمعة
وأ ّكد
بحضور حشد هائل وأمام أنظار العالم بأسره .وسيحمل
الممثل األميركي وي��ل سميث وبطل العالم السابق في
المالكمة لينوكس لويس مع  6أشخاص آخرين نعش الرجل
الذي ُولد في لويفيل في  1942باسم كاسيوس كالي .وكان
ويل سميث لعب دور محمد علي في فيلم «علي» (،)2001
الذي أخرجه مايكل مان.
واألشخاص الستة اآلخرون الذين سيحملون النعش هم
مق ّربون منه أو أفراد من أسرته ،كما قال بوب غونيل الناطق
باسم عائلة محمد علي.
وكان محمد علي كالي تو ّفي الجمعة عن  74عاماً ،بعد
معاناة استمرت لثالثة عقود من داء باركنسون (الرعاش).
وقد حرص على أن يُع ّد بنفسه تفاصيل تشييعه قبل وفاته.
وق��ال��ت إح���دى ب��ن��ات ال��رج��ل ال���ذي ك��ان يصف نفسه
«باألعظم» ليلى علي« :أشعر باالرتياح أل ّنه لم يعد يتألم».
وأضافت« :عندما أفكر بأبي يحضرني نيلسون مانديال».

استهلّت األرجنتين بطولة كوبا أميركا  2016في كرة القدم
التي تستضيفها ال��والي��ات المتحدة بفوز ث��أري ثمين على
تشيلي حاملة اللقب ( ،)1-2وذلك في المباراة التي جمعتهما
فجر أمس الثالثاء على ملعب «ليفايس ستاديوم» في سانتا
ك�لارا (س��ان فرانسيسكو) ضمن الجولة األول��ى من منافسات
المجموعة الرابعة.
وسجل أنخيل دي ماريا وإيفير بانيغا هدفي األرجنتين في
ّ
الدقيقتين  51و ،59وخوسيه فونزاليدا هدف تشيلي في الوقت
بدل الضائع من المباراة.
وجت بطلة لكوبا أميركا في نسختها األخيرة
وكانت تشيلي ُت ّ
على حساب األرجنتين بالذات ( )1-4بضربات الترجيح ،بعد
التعادل السلبي في الوقتين األصلي واإلضافي.
ولم يشارك نجم األرجنتين األول ليونيل ميسي في المباراة،
لك ّنه كان موجودا ً على مقاعد االحتياط.
وضمن المجموعة عينها ،وعلى ملعب «أورالن��دو سيتروس
باول» في فلوريدا ،ح ّققت بنما فوزا ً تاريخيا ً على بوليفيا (.)1-2
وسجل بالس بيريز هدفي بنما في الدقيقتين  11و ،87وخوان
ّ
ماتيا هدف بوليفيا في الدقيقة .54
وفي البطولة عينها ،تلتقي فجر غ ٍد الخميس ( )2.30البرازيل
مع هاييتي ،وعند الساعة الخامسة تلتقي اإلكوادور مع البيرو.
فيما فجر الجمعة ،ستلتقي عند الساعة  2.30األوروغواي مع
فنزويال ،وعند الساعة الخامسة المكسيك مع جامايكا.
و ُتختتم الجولة الثانية فجر السبت ،فتلتقي عند الساعة
الثانية تشيلي مع بوليفيا ،وعند الساعة  4.30األرجنتين مع
بنما.

وضع غير مسبوق في لويفيل

وأ ّك��د ب��وب غونيل ،أنّ «البطل» ك��ان «يريد أن يتم ّكن
الجميع من حضور جنازته».
يتوجه ز ّوار من جميع أنحاء العالم إلى
ويُنتظر أن
ّ
المدينة التي اعتادت تنظيم مباريات ديربي كنتاكي التي
ُتع ّد من أشهر سباقات الخيل في أميركا.
لكن رئيس بلدية المدينة غريغ فيشر ،رأى أنّ الجنازة
«ستكون شيئا ً غير مسبوق على اإلطالق».

م��ا أن أُس���دل���ت ال��س��ت��ارة على
الموسم الكروي الرسمي في لبنان،
حتى انطلقت ال���درورات الشعبية
والرمضانية في «الميني فوتبول»،
وال�لاف��ت أنّ معظم نجوم األندية
يتهافتون على المشاركة فيها أو
متابعتها تشجيعا ً لزمالئهم .وفي
هذا السياق ،كانت قد انطلقت منذ
أي��ام ال��دورة التي ّ
ينظمها الكابتن
حسن شاتيال على ملعب قصقص ـ
الحرش .ومساء أمس ،اف ُتتحت دورة
شهر رمضان المبارك التي ّ
ينظمها
الزميل علي الزين على ملعب the
 ))cupللسنة السادسة برعاية
ال��س��ي��د ع��م��اد ت��رم��س ،وبحضور
جمهور حاشد تقدّمه رئيس االتحاد
اللبناني للكيكوشنكاي السيد
سمير شمخة ،واإلع�لام��ي فيصل
عبد الساتر وقائد منتخب لبنان
الوطني رض��ا عنتر وح��ش��د كبير
من اإلعال ّميين ،حيث سبق افتتاح
الدورة مباراة استعراضية جمعت

وف��ري��ق عباس عطوي (أون��ي��ك��ا)،
ومعه :خالد تكجي ،موسى حجيج،
حسن ضاهر ،حسين دقيق وعلي

اتحاد ال�س ّلة :لجنة الطعون
لم ت�أخذ قرارها بعد
صدر عن األمانة العامة لالتحاد اللبناني
لكرة السلة البيان التالي« :ج��اء في بعض
وسائل اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي
أنّ لجنة الطعون في االتحاد قد ا ّتخذت قرارها
بشأن الطعن ال��ذي تقدّمت ب��ه إدارة ن��ادي
الحكمة بالنسبة لتخسيرها المباراة السادسة
ضمن سلسة نهائي كرة السلة ،ويه ّم األمانة
ّ
توضح بأ ّنه لم ُي ّتخذ أي
العامة لالتحاد أن
قرار بعد من قِبل لجنة الطعون ،كما لم تتبلّغ
األمانة العامة أي قرار من اللجنة .مع اإلشارة
إلى أنّ مهلة اتخاذ القرار هي  48ساعة ،وتبدأ
من الساعة السابعة من مساء األحد  5حزيران

الحالي وتنتهي عند الساعة السابعة من مساء
الثالثاء  7حزيران الحالي ،على أن يت ّم إبالغ
المعنيّين ورجال الصحافة واإلعالم بالقرار فور
صدوره».
وعلى خط آخر ،عُ لم من مصدر «اتحادي»
أنّ االتحاد اللبناني لكرة السلة سيدّعي أمام
النيابة العامة على كل من شهّر بالحكام على
مواقع التواصل االجتماعي ،وذلك بعد الحملة
غير المح ّقة أو المب َّررة التي أطلقها البعض
بُعيد المباراة األخيرة في بطولة لبنان .ويؤ ّكد
المصدر امتالكه ك��ل المعلومات والوثائق
الداعمة إلقامة الدعوى.

رالي جزين الخام�س
برعاية OMT
ّ
ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رال��ي جزين
الخامس برعاية شركة OMTالتي يملكها نائب جزين
المنتخب أمل أبو زيد ،وذلك يومي السبت واألحد المقبلين ( 11
و 12حزيران) في محافظة الجنوب.
ويندرج السباق في إطار الجولة الثانية من بطولة لبنان
للراليات للعام الحالي بعد رال��ي الربيع .وتبلغ المسافة
اإلجمالية للرالي  248.43كلم منها  93.71كلم طول المراحل
الخاصة الثماني على مسار إسفلتي ،وسيُقام السباق على مدار
يومين.
وفي التفاصيل ،ستنطلق السيارات المشاركة في السباق عند
الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت المقبل بعد حفل افتتاحي
سيُقام في ساحة جزين ،ثم ينطلق الرالي الساعة الرابعة بعد
خاصتين طولهما
الظهر من ساحة كفرحونه لخوض مرحلتين
ّ
 9.08كلم ،على أن ينتهي اليوم األول بدخول السيارات إلى
الموقف المغلق عند الساعة .18.40
وفي اليوم الثاني ،تنطلق السيارات مجدّدا ً عند الساعة
الثامنة والنصف صباحاً ،على أن ُتقام ست مراحل خاصة
للسرعة ،على أن يُختتم الرالي بحفل التتويج الذي سيُقام عند
الساعة الرابعة بعد الظهر في الساحة الرئيسة لجزين.
وأوضح مدير الرالي نيقوال هندي« :أنّ االستعدادات تجري
على قدم وساق إلقامة السباق الذي ّ
ينظم سنويا ً في محافظة
الجنوب» شاكرا ً شركة «أو .أم .تي» الراعية للرالي وبلديات
قضاء جزين وشرق صيدا ،مشيرا ً إلى أنّ نقطة التج ّمع س ُتقام
في كفرحونه.
كما شكر القوى األمنية وكل من سيساهم في إنجاح السباق
بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودعا هندي هواة الرياضة الميكانيكية إلى حضور الرالي
الذي سيُقام في إحدى أجمل المناطق في لبنان.
وأضاف أنّ الفحص التقني والتدقيق اإلداري سيُقامان ابتدا ًء
من الساعة الخامسة والنصف من مساء غد األربعاء في شركة
«ايمبكس» (الجسر الواطي) ،على أن يت ّم اإلعالن عن أسماء
المشاركين رسميا ً في السباق الخميس غداة الفحص التقني
والتدقيق اإلداري ،وختم قائالً« :إنّ مركز قيادة الرالي محدّد في
مبنى بلدية جزين».

حالل ،فانتهت المباراة بفوز فريق
حسن معتوق بنتيجه ( 9ـ  .)7على
أن تستمر ال��دورة بمعدّل مباراتين

ي��وم��ي �اً ،األول����ى تنطلق ف��ي تمام
التاسعة والنصف والثانية في تمام
العاشرة والنصف.

مو�سى بطل المرحلة الثانية
من رماية «التراب»
ّ
نظم االت��ح��اد اللبناني للرماية والصيد
مسابقة بالرماية على األطباق ،وهي المرحلة
الثانية لبطولة لبنان في الرماية على األطباق
من الحفرة األولمبية (تراب) لفئة (أ) ممتاز،
والتي أُج��ري��ت على حقل ال��ن��ادي اللبناني
للرماية في بلدة مكسة البقاعية.
شارك في المسابقة  27راميا ً من الفئة (أ)
ممتاز ،وحضرها رئيس االتحاد بيار جلخ
ونائبه إيلي جليالتي ،وأشرف عليها رئيس
اللجان الفنية والتحكيم السيد ساسين
روحانا.
وج���اءت نتائج مرحلة التصفيات على

المدرب الألماني لوف
ّ
ير�شح فرن�سا لبطولة �أوروبا
ص ّرح يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم بأنّ المنتخب الفرنسي هو
ّ
المرشحين للتتويج ببطولة كأس األمم األوروبية المقبلة (يورو  )2016بفرنسا.
من أقوى
وأضاف لوف خالل مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية ،أنّ أفضلية لعب المنتخب الفرنسي
منصة التتويج.
على أرضه ووسط جماهيره قد تمنحه دفعة إضافية نحو ّ
كما تحدّث لوف عن أوجه الشبه بين الوضع الحالي للمنتخب الفرنسي وذلك الوضع
الذي كان عليه المنتخب األلماني لدى استضافته كأس العالم  ،2006عندما كان لوف
مد ّربا ً مساعدا ً للمنتخب األلماني الذي ح ّقق انطالقة قوية على أرضه ووصل عن جدارة إلى
الدور قبل النهائي.
وقال لوف خالل المقابلة التي أجريت معه ُقبيل مغادرته والمنتخب األلماني إلى مق ّر
إقامة الفريق خالل يورو  ،2016في مدينة إيفيان -ليه باين« :ربما يتك ّرر ما حدث في كأس
العالم  ،2006فبعد المباراة األولى تأتي النشوة والطاقة الكافيتين لدفع الفريق خالل
البطولة».
كذلك استدعى لوف أحداث دور الثمانية بكأس العالم  2014عندما ح ّقق المنتخب
األلماني انتصارا ً صعبا ً على نظيره الفرنسي  1ـ صفر.
وقال لوف« :لقد كانت مباراة صعبة للغاية ،وفزنا بهدف من ضربة ثابتة .المنتخب
الفرنسي كان ن ّدا ً قويا ً لنا ،وقد تط ّور في العامين األخيرين.
كذلك ّ
رشح لوف المنتخب اإلسباني حامل اللقب األوروب��ي والمنتخب البلجيكي في
البطولة المقبلة ،وح ّذر من االستهانة بالمنتخب اإليطالي ،وأ ّكد أنّ المنتخب اإلنكليزي بات
«أكثر قوة».

ودُعي سكان لويفيل والمعجبون بمحمد علي ،أ ّيا ً تكن
ديانتهم ،إلى المشاركة يوم غد الخميس في صالة للمسلمين
في قاعة فريدوم هول.
وكانت هذه القاعة التي ت ّتسع لـ 18ألف شخص استقبلت
آخر مباراة لكالي في مدينة ليوفيل ،التي هزم فيها ويلي
بيسمانوف في  29تشرين الثاني .1961
وفي اليوم التالي ،سيعبر موكب جنائزي كبير المدينة
التي باتت معظم جاداتها تحمل اسم محمد علي .كما س ُتنظم
مراسم تأبين متعدّدة الديانات لبطل العالم على أن ُتقام
في مركز «كي إف سي -يام سنتر» بحضور  15ألفا ً و500
شخص.

الحب ال السياسة
لم يؤ ّكد غونيل حضور الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
الجنازة ،ألنّ البيت األبيض لم يصدر أي بيان بعد .في
المقابل ،أ ّك��د أنّ الرئيس األسبق بيل كلينتون والمم ّثل
الكوميدي بيلي كريستال سيُلقيان كلمتين تأبينيتين.
وبعد ذلك ،سيُدفن محمد علي الشخصية القوية التي
طبعت القرن العشرين ،بحضور أفراد عائلته في مقبرة في
لويفيل.
وخالفا ً للقواعد اإلسالمية الم ّتبعة التي تقضي باإلسراع
في دفن الميت ،سيُشيّع محمد علي بعد  7أيام على وفاته.
وب ّرر المسؤولون المسلمون المحلّيون أنّ السبب هو البعد
االستثنائي لهذه الشخصية .وحول هذا األمر ،علّق محمد
بابار أح��د المسؤولين المحليّين للمسلمين« :التأخير
مقبول أل ّنه علينا أن نفسح المجال لألشخاص القادمين من
إندونيسيا وبريطانيا والسنغال وجنوب إفريقيا للمشاركة
في توديعه وتقديم العزاء».

وفاة «هرقل الهند» عن عمر � 104سنوات

انتهى المو�سم الر�سمي فانطلقت الدورات ال�شعبية
«المعتوق» يفوز على «�أونيكا»  9ـ 7
بين الصحافيين بقياده الزميل
إب��راه��ي��م وزن��ه وع��دد م��ن النجوم
ال��ق��دام��ى ف��ي ال��م�لاع��ب اللبنانية
انتهت بفوز القدامى بنتيجه ( 8ـ
 .)6وكان قد م ّثل فريق اإلعالميين:
إسماعيل الموسوي ،طارق يونس،
شربل كريّم ،محمود ترحيني ،إيلي
قسيس ،ط�لال نصرالله ،الكابتن
جمال الحاج ،الكابتن محمد الدقة،
يوسف حالل ،هاشم مكه والحارس
حسن ص��ب��را .فيما م� ّث��ل منتخب
النجوم ال��ق��دام��ى :ال��ح��ارس علي
جبيلي ،الحاج محمود حمود ،حسن
أيوب ،موسى حجيج ،فؤاد حجازي،
قصاص ،محمود عالمة ومالك
محمد ّ
حسون.
وف��ي المباراة الثانية ،استمتع
الجمهور بمباراة من العيار المش ّوق
جمعت بين فريق حسن معتوق،
ومعه :حسن محمد ،علي السعدي،
علي طنيش (السيسي) ،حسين
عواضه ،حسن زيتون وحسن صبرا.
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 125طبق لل ّرماة السبعة األوائل على الشكل
التالي:
آالن موسى125/119 :وائل دريان125/115 :وليد نجار125/113 :روجيه صليبي  125/112 :وائل رحباني 125/112 :كمال غصوب    125/112 :وفي الجولة النهائية جاء الترتيب وفق
اآلت���ي :األول آالن م��وس��ى ،وال��ث��ان��ي ول��ي��د
النجار ،والثالث روجيه صليبي والرابع وائل
رحباني.

اتحاد البلياردو يك ّرم
�أبطال لبنان وفل�سطين
ك ّرم االتحاد اللبناني للبلياردو والسنوكر
الفائزين ببطولة لبنان للعام  2016والبطولة
االستثنائية الخاصة باألخوة الفلسطينيين،
وذلك في قاعة المدينة الرياضية المقفلة.
حضر الحفل رئيس مصلحة الرياضة في
وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات،
اللجنة األولمبية اللبنانية مم ّثل ًة بنائب
رئيسها رئيس اتحاد ك��رة الطاولة سليم
الحاج نقوال ،رئيس االتحاد اللبناني للعبة
مصطفى ح��ي��در ون��ائ��ب��ه محمد بلطه جي
واألع��ض��اء ،سفير دول���ة فلسطين أش��رف
دبور مم ّثالً بمسؤول األنشطة الرياضية في
السفارة خالد عبادي ،أمين سر نادي العهد
محمد عاصي إلى عدد من األندية االتحادية
وحشد من رجال الصحافة واإلعالم.
اف � ُت��ت��ح ال��ح��ف��ل بالنشيدين اللبناني
والفلسطيني ،ث ّم تحدّث أمين عام االتحاد
مالك ب��رج��اوي مطالبا ً ال��دول��ة اللبنانية
بالمزيد من الدعم المادي إلنعاش اللعبة.
بدوره ،أ ّكد حيدر أنّ االتحاد يسعى لتطوير
اللعبة ،رغم وجود الكثير من العقبات أمامه،
مشدّدا ً على ضرورة إقامة نشاطات تساهم
في تحسين العالقات بين الدول.
من جهته ،شكر عبادي االتحاد اللبناني
على ه��ذه ال��م��ب��ادرة ،وتم ّنى أن تتم ّثل كل
االت��ح��ادات الرياضية بالخطوة التي أقدم
عليها اتحاد «ال��ب��ل��ي��اردو» ،من خ�لال دعم
النشاطات الفلسطينية في لبنان ،مشيرا ً إلى
أنّ ذلك يُبعد الشباب عن اآلفات االجتماعية.
وفي الختام ،و ّزع كبار الحضور الميداليات
والكؤوس على أبطال لبنان وفلسطين ،ث ّم
أُقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.

تو ّفي بطل العالم في رياضة كمال
األج��س��ام الهندي م��ان��وه��ار ايتش
الملقب بـ«هرقل الصغير» بسبب
قصر قامته ،ع��ن عمر يناهز 104
سنوات في منزله في كالكوتا شرق
الهند.
وكان ايتش البالغ طول قامته 1.5
متر بدأ برفع األثقال في العام 1942
عندما كان يعمل مد ّربا ً على تمارين
اللياقة البدنية في سالح الجو الملكي
الهندي ،لك ّنه فقد هذه الوظيفة بعدما
صفع ضابطا ً بريطانيا ً إثر توجيه
األخ��ي��ر مالحظات مسيئة ف��ي حق
الهنود ،ما أدّى إلى سجن الرياضي
الهندي لفترة وج��ي��زة ف��ي عقوبة
وصفها األخير في وقت الحق بأ ّنها
«بركة خفية».
وف��ي العام  ،1951سافر ايتش
إلى بريطانيا للمشاركة في بطولة
العالم لكمال األج��س��ام ،لكنه فشل
في تحقيق حلمه في إح��راز اللقب.
بعد ذلك ق ّرر «هرقل الصغير» البقاء
ف��ي بريطانيا والمحاولة م��ج �دّداً،

فحصل على وظيفة في هيئة إدارة
سكك الحديد البريطانية .وفي العام
 1952أصبح ايتش أول هندي ينال
هذا اللقب.
وقال ابن مانوهار ايتش« :والدنا
ك��ان يقول إنّ االن��ض��ب��اط يبدأ من
ال��داخ��ل .لطالما واظ��ب على اتباع

نظام رياضي صارم».
ّ
موضحاً« :حافظ على
وأض��اف
صحته بفضل حميته البسيطة
القائمة على تناول الحليب والفواكه
والخضار ،إضافة إلى الرز والعدس
واألسماك .لم ّ
يدخن أبدا ً ولم يشرب
الكحول».

تبرئة الرو�سية ت�شيت�شيروفا
ّ
المن�شطات
بعد � 4سنوات من فح�ص
أثبتت عملية إعادة فحص العيّنة
الثانية لمتسابقة ال��وث��ب العالي
الروسية آن��ا تشيتشيروفا ،والتي
أُخذت منها في أولمبياد لندن 2012
أ ّنها خالية من أي مواد محظورة .
ويأتي هذا اإلعالن في وقت تتطلّع
فيه روسيا لرفع اإليقاف عن متسابقي
ألعاب القوى قبل أولمبياد ريو 2016
.
وس��ب��ق لتشيتشيروفا أن ف��ازت
بميدالية برونزية في بكين في ،2008
ومن ث ّم بذهبية أولمبياد لندن 2012
في الوثب العالي.
وقالت اللجنة األولمبية الروسية،
إنّ  14من رياضييها الذين شاركوا
في بكين سقطوا ً أيضا ً في اختبارات
للكشف عن مواد محظورة ،لك ّنها لن
تكشف عن أسمائهم حتى تنتهي من
إع��ادة فحص العيّنة الثانية ،وبدء
تحقيقات تأديبيّة رسمية متوقعة في
خالل األيام المقبلة.
ونقلت وك��ال��ة «ت���اس» الروسية
لألنباء عن تشيتشيروفا قولها« :بناء
على طلب المحامي الخاص بي ،أُبلغت

بأنّ العيّنة الثانية التي أُخذت مني في
أولمبياد لندن ،أُعيد فحصها وجاءت
سلبية» .وتابعت« :بالنسبة ألولمبياد
بكين ،لم ّ
يتغير الوضع .ننتظر معرفة
معلومات نهائية خالل ساعات».
وع��وق��ب��ت ري��اض��ة أل��ع��اب القوى
الروسية باإليقاف عن المشاركة في
المسابقات الدولية منذ تشرين الثاني

م��ن ال��ع��ام الماضي عقب م��زاع��م عن
ت��و ّرط رياضيين بارزين في فضائح
ّ
منشطات .وتتابع وزارة الرياضة
ال��روس��ي��ة مساعيها ل��رف��ع العقوبة
ع��ن ع��دد م��ن رياضيّيها بُغية رفع
الضغوطات عنهم في سياق مواصلة
تحضيراتهم للمشاركة في أولمبياد
لندن بعد شهرين.

�سيرينا ّ
تتقدم على �شاربوفا في الثراء الريا�ضي
ذك����رت م��ج��ل��ة «ف����ورب����س» أنّ
األميركية سيرينا وليامز التي خسرت
نهائي روالن غاروس للتنس مؤخرا ً
انتزعت من الروسية الموقوفة ماريا
شارابوفا ص��دارة قائمة السيدات
كسبا ً للمال في عالم الرياضة.
وأنهت سيرينا هيمنة شارابوفا
على صدارة القائمة في آخر  11عاماً،
بعدما حصدت الالعبة األميركية
 28.9مليون دوالر ف��ي مجموع
الجوائز المالية وإي����رادات لعقود
خارج الملعب في آخر  12شهراً ،وفقا ً
لما أعلنته المجلة الشهيرة.
وخ��س��رت ش��اراب��وف��ا العديد من
عقود الرعاية الضخمة بعدما أعلنت
أ ّنها سقطت في اختبار للمنشطات
في بطولة أستراليا المفتوحة في
كانون الثاني الماضي ،وتع ّرضت
لإليقاف المؤقت.
ورغم ذلك تحتل شارابوفا المركز
الثاني برصيد  21.9مليون دوالر.
وقفزت روندا روزي العبة الفنون
القتالية المختلطة األميركية من
المركز الثامن إل��ى الثالث برصيد
 14مليون دوالر ،وتتقدّم بفارق

ضئيل على مواطنتها دانيكا باتريك
سائقة سباقات ناسكار للسيارات
والتي حصدت  13.9مليون دوالر،
وس��ي��ط��رت الع��ب��ات ال��ت��ن��س على
المراكز من الخامس إلى العاشر.
وج����اءت ال��ب��ول��ن��دي��ة أجنيشكا
رادف��ان��س��ك��ا ف��ي ال��م��رك��ز الخامس
( 10.2مليون دوالر) ،ثم الدنماركية
كارولين وزنياكي (ثمانية ماليين

دوالر) ،واإلس��ب��ان��ي��ة ج��ارب��ي��ن
م��وغ��وروزا بطلة فرنسا المفتوحة
( 7.6مليون دوالر).
وكان المركز الثامن للصربية آنا
إيفانوفيتش ( 7.4مليون دوالر) ،ثم
فيكتوريا أزارينكا العبة بيالروس
( 6.6مليون دوالر) ،واحتلّت الكندية
أوجيني بوشار المركز العاشر (6.2
مليون دوالر).

