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تشغل قضية 
النجم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا 
األوساط 
الرياضية 
العالمية، 
فبعدما نشر 
جيرارد بيكيه 
على حسابه في 
مواقع التواصل 
االجتماعي 
صورة تؤّكد 
بقاء األول 
في برشلونة، 
كشفت صحيفة 
سبورت اإلسبانية 
أن الالعب 
البرازيلي لم يتخذ 
قراره النهائي 
حتى اللحظة، 
وهو الذي قد 
يغادر إلى باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي مقابل 
مبلغ سيكون 
األعلى في 
التاريخ، وقد ال 
يتحّطم لسنوات 
نيمار يسعى لكي يصبح الالعب رقم واحد في العالم )إيلسا/ Getty(طويلة.

بين البقاء والرحيل

استعاد كورينثيانز نغمة االنتصارات أمام 
مضيفه فلومينينزي ضمن منافسات الجولة الـ16 

ز صدارته 
ّ
من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليعز

للبطولة. وتمكن كورينثيانز من الفوز على 
فلومينينزي بهدف دون رد، ليرفع الزوار رصيدهم 

إلى 40 نقطة في صدارة البطولة أما فلومينينزي 
فتجمد رصيده عند 21 نقطة في املركز الثاني 
عشر، وعزز سانتوس مكانه في املركز الثالث 

بفوزه على ضيفه باهيا بثالثية بيضاء.

أعرب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن 
رضاه إزاء أداء امللكي في مباراته أمام مانشستر 

يونايتد ببطولة كأس األبطال الودية املقامة 
بالواليات املتحدة، مشيرًا إلى أن فريقه يفعل ما 

في وسعه للوصول في أفضل حالة ممكنة لكأس 
السوبر األوروبي. وقال املدرب الفرنسي إن »ما 
يهم هو البدء في اللعب واملنافسة. نستعد من 

أجل النهائي في الثامن من أغسطس/آب بأفضل 
صورة ممكنة ملحاولة الفوز«.

يرى العب الوسط اإلسباني سيسك فابريغاس 
أنه يتعني على مواطنه ألفارو موراتا املنضم 

حديثًا إلى تشلسي في صفقة قياسية وميشي 
باتشواي ترك بصمة سريعة في املوسم املقبل 

لتعويض غياب دييغو كوستا. ووصل موراتا إلى 
ستامفورد بريدج األسبوع املاضي من ريال مدريد 

اإلسباني. وسيحل بداًل من كوستا الذي أبلغه 
النادي أنه أصبح خارج حساباته للموسم الجديد 

وذلك بقراٍر من املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي.

كورينثيانز يعود لنغمة 
االنتصارات ويعزّز صدارته 

للدوري البرازيلي

زيدان 
يؤكد أن هدف الريال 
لقب السوبر األوروبي

فابريغاس: 
على موراتا ترك بصمة 

سريعة لخالفة كوستا
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برشلونة حاول التعاقد 
مع كوتينيو في أكثر من 

مناسبة من دون جدوى

كولو كولو بطًال لكأس السوبر التشيلي
تاريخه  األولــى في  للمرة  السوبر في تشيلي  كــأس  بلقب  تــوج كولو كولو 
بعدما هزم منافسه أونيفرسيداد كاتوليكا بأربعة أهداف مقابل واحد خالل 
اللقاء الذي جمعهما على »امللعب الوطني« بسانتياغو. وعلى الرغم من تقدم 
 ،29 الدقيقة  في  كوسيفيتش  بنخامني  الــذي سجله  بالهدف  الـــدوري  بطل 
إال أن رد العبي كولو كولو كان قاسيًا وبأربعة أهداف. وجاء الهدف األول 
لبطل الكأس في تشيلي عبر املهاجم استيبان باريديس قبل النهاية بست 
دقائق، لينتهي الشوط األول بهدف في كل شبكة. وفي الشوط الثاني، وضع 
الدقيقة 54،  الثاني في  بالهدف  املقدمة  أندريس فيلتشيس كولو كولو في 
ثم عزز خايمي فالديس الفارق بعدها بسبع دقائق، قبل أن يعود باريديس 
ويقتل اللقاء تمامًا في الدقيقة 74 بإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه. 
للرباعي  لينضم  البطولة  هــذه  فــي  كــولــو  لكولو  األول  اللقب  هــو  هــذا  ويــعــد 
وأونيفرسيداد  تشيلي  دي  وأونيفرسيداد  وأوهيغينس  إسبانيوال  أونيون 
كاتوليكا الذين سبق لهم التتويج بها أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 

على الترتيب.

روبليف يتّوج بأول لقب في مسيرته
فاز الروسي أندري روبليف على اإليطالي باولو لورينزي املرشح الرابع للقب 
بمجموعتني دون رد ليتوج بلقب بطولة أومــاج للتنس املقامة في كرواتيا. 
وتعد هذه أول بطولة يتوج بها الالعب الروسي )19 عامًا( في مسيرته حيث 
فاز ألول مرة على اإليطالي املخضرم بواقع 6-4 و6-2. واحتاج األمــر من 
روبليف املصنف الـ74 عامليًا إلى 76 دقيقة ليفوز على الالعب اإليطالي، الذي 

كان يخوض ثاني نهائي له هذا العام بعد خسارة بطولة كيتو.

...والرومانية بيجو تفوز ببطولة بوخارست
املفتوحة  بوخارست  بطولة  بلقب  بيجو  كامليليا  إيرينا  الرومانية  توجت 
للتنس، في رومانيا، بعدما تغلبت على األملانية يوليا جورجيس في املباراة 
عامليًا  الــــ58  املصنفة  واحتاجت  و5-7.   3-6 رد  دون  بمجموعتني  النهائية 
لساعة ونصف من أجل الفوز باللقب الرابع في مسيرتها واألول منذ ثالث 
سنوات عندما توجت بلقب بطولة موسكو. وكان هذا هو النهائي السابع في 
مسيرة بيجو، وهو نفس األمر بالنسبة لجورجيس التي فشلت في إضافة 

اللقب الثاني في مسيرتها، األول منذ 2011 في بطولة شتوتغارت.

فروم بطًال لطواف فرنسا الدولي

الرابع في طواف  لقبه  البريطاني كريس فــروم دراج فريق »سكاي«،  أحــرز 
بعد  على  ليصبح  األخــيــرة،  والعشرين  الحادية  املرحلة  بعد  الدولي  فرنسا 
لقب واحد من معادلة الرقم القياسي. وبعد فوز الهولندي ديالن غرونيفيغن 
في املرحلة األخيرة التي امتدت على مسافة 103 كلم واختتمت عند جادة 
الشانزيليزيه في باريس، صعد فروم )32 عامًا( إلى منصة تتويج النسخة 
104 من الطواف الذي يعد من األبــرز في جدول دورات الدراجات الهوائية، 
بارديه  رومــان  والفرنسي  الثاني  أوران  ريغوبرتو  الكولومبي  جانبه  وإلــى 
الثالث. وسبق لفروم إحراز لقب الطواف أعوام 2013، 2015، و2016، علمًا أنه 
انسحب عام 2014 بسبب سقوطه في إحدى املراحل. ويتشارك الفرنسيان 
جاك أونكيتيل وبرنار هينو، والبلجيكي إيدي ميركس، واإلسباني ميغيل 
 للرياضة. 

ً
أندوراين، إحراز اللقب خمس مرات، علمًا أن أيًا منهم لم يعد مزاوال

كما أحرز األميركي النس أرمسترونغ اللقب سبع مرات بني العامني 1999 
و2005، إال أنه جرد من ألقابه في وقت الحق بسبب ثبوت تناوله املنشطات، 
وقال فروم بعد التتويج »إنه لفخر كبير أن يتم ذكر اسمي في الجملة نفسها 
الذين يتمتعون بموقع في تاريخ طــواف فرنسا«. وأضــاف: »إنه  مع هــؤالء 
المتياز أن أكون في موقع يتيح لي السعي إلحراز رقم قياسي كهذا، كل مرة 

أحرزت فيها لقب الطواف كانت فريدة ومختلفة«.

أكد األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول رابع 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أن برشلونة 
االســبــانــي يــضــيــع وقــتــه مـــن خـــالل مــحــاولــتــه 
الــتــعــاقــد مــع العـــب وســطــه الــدولــي الــبــرازيــلــي 
فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــرض 
ــه، فـــي إشـــــارة إلــــى أهــمــيــة نجم  ــــذي تـــقـــدم بــ الـ
املوسم  منافسات  فــي  للفريق  »السيليساو« 
املـــقـــبـــل. وســـبـــق لــكــلــوب رفــــض عــــرض بقيمة 
الــذي  كوتينيو  مــع  للتعاقد  دوالر  مليون   93
سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في 
نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي )2-1( السبت 
في هونغ كونغ، علما بأنه صنع الهدف األول 
للدولي املصري محمد صالح، إال أن برشلونة 
لم يفقد األمل في ضم النجم البرازيلي املتألق، 
عن  نيمار  رحيل  احتماالت  تزايد  مع  خاصة 
الــفــريــق.  وأشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن 
بــرشــلــونــة يــعــتــزم اخــتــبــار نــيــة لــيــفــربــول من 
خــــالل عــــرض أفـــضـــل، بــيــد أن كــلــوب طالبهم 
بــعــدم املــحــاولــة. وقـــال كــلــوب فــي تصريحات 
لوسائل اإلعالم البريطانية »إذا قلت إنه ليس 
يوجد  »ال  مضيفا:  للبيع«،  ليس  فهو  للبيع، 

حــقــقــت الــســبــاحــة األمــيــركــيــة الــشــابــة كــايــتــي 
ــد فـــي بطولة  لــيــديــكــي إنـــجـــازا تــاريــخــيــا األحــ
العالم للسباحة املقامة في املجر، باحتفاظها 
أول  لتصبح  حـــرة،  م   400 ســبــاق  فــي  بلقبها 
سيدة تفوز بهذا السباق في بطولة عالم ثالث 
مرات تواليا، قبل أن تضيف ذهبية ثانية في 
سباق التتابع 4 مــرات 100 م حــرة. إلــى ذلــك، 
ثأر الصيني سون يانغ من غريمه األسترالي 
مـــاك هـــورتـــون فــي ســبــاق 400 م حـــرة، بينما 
حــقــقــت الــســويــديــة ســــارة ســيــوســتــروم رقــمــا 
قياسيا عــاملــيــا فــي ســبــاق 100 م حـــرة ضمن 

منافسات التتابع.
وفــي ســبــاق 400 م حـــرة، قطعت ليديكي )20 
متقدمة  دقائق،   3:58,34 بزمن  املسافة  عاما( 
على مواطنتها ليا سميث بفارق 3,20 ثوان، 
عاما(   15( جــي  بينغ  لــي  اليافعة  والصينية 
ــوان. وســجــلــت لــيــديــكــي الــتــي  ــ ــارق 4,91 ثــ ــفـ بـ
ســبــق أن تــوجــت عــامــي 2013 فـــي بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــيــة و2015 فــي كـــازان الــروســيــة، رقما 
قياسيا لبطوالت العالم بنزولها تحت حاجز 
الـــ4 دقــائــق، أوال في التصفيات صباح األحد 

شيء آخر ألقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، 
هكذا هي املسألة«. 

لويس  األوروغــوايــانــي  ليفربول نجمه  وبــاع 
ــه رحـــيـــم  ــاحــ ــنــ ــى بــــرشــــلــــونــــة وجــ ــ ــ ــواريــــــز الـ ســــ
ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي في السنوات 
األخــيــرة، بيد أن كلوب أكــد أن األمــر لن يكون 
كذلك بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن 
إدارة  مــن  تلقى ضمانات  كــان  إذا  ســـؤال عما 

ليفربول بعدم بيع النجم البرازيلي.
وقــــــال كـــلـــوب الــــــذي أصـــيـــب بــخــيــبــة أمـــــل فــي 
مــحــاولــتــه الــتــعــاقــد مـــع العـــب وســـط اليــبــزيــغ 
نــابــي كيتا ومــدافــع  الغيني  الــدولــي  األملــانــي 
فان  فيرجيل  الهولندي  الــدولــي  ساوثمبتون 
ــرة، إنـــه ليس  ــول 20 مــ ــك: »يــمــكــنــنــي أن أقــ ــ دايـ
ــؤال اآلخــــر  ــســ ــألـــت الــ لـــلـــبـــيـــع«. وتــــابــــع »إذا سـ
بالطريقة األخــرى وقلت )انه ليست هناك أي 
أخـــرى«.  بطريقة  الــقــصــة  ضــمــانــات( ستكبت 
وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي 
لليفربول عام 2015  الفنية  اإلدارة  إلى  انضم 
»مـــع ســـواريـــز لــم أكـــن مــتــواجــدا فــي الــفــريــق«، 
الــنــادي ستيرلينغ كنت  بــاع  مضيفا »عندما 

حيث سجلت 3:59,06 دقائق، ثم حسنته في 
النهائي.  وسرعان ما حققت ليديكي ذهبيتها 
ــة، بـــقـــيـــادتـــهـــا مــنــتــخــب  ــولـ ــبـــطـ ــي الـ الـــثـــانـــيـــة فــ
بـــالدهـــا الــــى ذهــبــيــة الــتــتــابــع 4 مــــرات 100 م 
حرة بزمن 3:31,72 دقائق، بفارق 0,29 ثانية 
ثانية عن هولندا. وهي  أستراليا، و0,92  عن 
الذهبية الحادية عشرة لليديكي في بطوالت 
العالم، علما بأنها ستشارك أيضا في أربعة 
سباقات من النمط الحر هي 200 و800 و1500 
والتتابع 4 مــرات 200 م. وفــي حــال تتويجها 
في السباقات األربعة، ستصبح األميركية أول 
سيدة تحرز ست ذهبيات في نسخة واحــدة 
بعد مواطنتها ميسي فرانكلني في برشلونة 

.2013
إال أن سباحة أخرى سرقت األضواء في سباق 
ــرة، هــي السويدية  ــرات 100 م حـ الــتــتــابــع 4 مـ
ــا( الـــتـــي حــقــقــت رقــمــا  ــامـ ســـيـــوســـتـــروم )23 عـ
قياسيا بلغ 51,71 ثانية خالل مشاركتها مع 
منتخب بالدها في سباق التتابع، لكن فشلت 
فــي إحــــراز أي مــيــدالــيــة. وبــاتــت ســيــوســتــروم 
امللقبة بـــ »الـــصـــاروخ« أول ســيــدة تــنــزل تحت 
حاجز 52 ثانية، لتحطم الرقم السابق )52,06 
كامبل  كايت  األسترالية  حققته  الــذي  ثانية( 
فــي 2016. وانــطــلــقــت ســيــوســتــروم مــن املــركــز 
الطليعة  في  السويدي  املنتخب  وبقي  األول، 
إلــــى أن غــطــســت لــيــديــكــي، ثــالــثــة املــنــطــلــقــات 
منافستها  فتخطت  األمــيــركــي،  املنتخب  فــي 
التي  زميلتها  إلــى  الــدفــة  الــســويــديــة وسلمت 
حافظت على التفوق األميركي حتى النهاية. 

ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان ال 
عالقة لهما مع حالة كوتينيو«.

وشـــدد كــلــوب قــائــال: »نــحــن نقترب مــن لحظة 
مهمة جدا ونريد أن نتحسن، لذلك علينا أن 
نحتفظ بالعبينا الرئيسيني«، مؤكدا أن قراره 
نهائي. وأضاف »ليست هناك قصة بالنسبة 
لي. كل ما يحدث من جانبهم، أقول إنه ليس 
للبيع، يمكنك أن تقول كل ما تريد، والجواب 
هو )أنه ليس للبيع(«. وأكد كلوب أنه تحدث 
إلــــى كــوتــيــنــيــو عــلــى انـــفـــراد فـــي فــنــدق إقــامــة 
الــفــريــق فــي هــونــغ كــونــغ قــبــل مــبــاراة السبت 

ولكنه رفض الكشف عما قيل.
ــد مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ وكـــــــان كـــوتـــيـــنـــيـــو قــــد أكــ
ــيـــرة مــع  ــة املـــسـ ــلـ الــــجــــاري أنـــــه يــســعــى ملـــواصـ
املقبلة،  الفترة  في  وتطوير مستواه  ليفربول 
فــي أن يحقق فريقه األلقاب  آمــالــه  معربا عــن 
هــذا املــوســم، والــذي يشهد الــعــودة إلــى دوري 
أبــطــال أوروبـــا، بعد التدعيم الــذي شهده في 

مختلف الصفوف.
ــل كـــوتـــيـــنـــيـــو العـــــــب وســـــــط مــنــتــخــب  ــ ــجـ ــ وسـ
البرازيل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى 
مـــع لــيــفــربــول فـــي الــــــدوري بــاملــوســم املــاضــي 
والعودة  الرابع  املركز  احتالل  على  ليساعده 
ــا بعد غــيــاب عامني.  إلــى دوري أبــطــال أوروبــ
وقــال كوتينيو )25 عــامــا( ملوقع الــنــادي »أنــا 
يــومــي وأحـــاول تطوير مستواه  أعــمــل بشكل 
وأتمنى هذا املوسم أن يكون بوسعي الظهور 

بشكل أفضل من املوسم املاضي«.
)فرانس برس(

تــدريــجــا لينهي  الــســويــدي  وتــراجــع املنتخب 
السباق في املركز الخامس.

ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــد مــنــتــخــب رجــــــال الـ وحـــصـ
الذهبية الثالثة من أصل أربع وزعت في اليوم 
األول مـــن مــنــافــســات الــســبــاحــة بــعــدمــا أنــهــى 

سباق التتابع 4 مــرات 100 م حــرة فــي املركز 
املنتخب  وتــقــدم  دقــائــق   3:10,06 بــزمــن  األول 
األميركي بقيادة نايثن أدريان، بطل أوملبياد 
لندن 2012 في 100 م حرة، بفارق ضئيل )0,28 
منح  بينما  الــبــرازيــلــي،  املنتخب  على  ثانية( 

منتخب املجر الدولة املضيفة أول ميدالية في 
البطولة بإحرازه البرونزية بفارق 1,93 ثانية 

عن صاحب الذهبية.
األولــى  الذهبية  إال  األميركيني  تفلت من  ولــم 
ــد والـــتـــي كــانــت مـــن نصيب  فـــي بــرنــامــج األحــ
الصيني ســون فــي سباق 400 م حــرة. وقطع 
السباح املسافة بزمن 3:41,38 دقائق، متقدما 
بــــفــــارق 2,47 ثـــانـــيـــة عـــلـــى غـــريـــمـــه هــــورتــــون، 
اإليطالي  نصيب  من  البرونزية  كانت  بينما 
غابرييلي ديتي )بفارق 2,55 ثانية(. واحتفظ 
الثالثة  لــلــمــرة  الــســبــاق  ــذا  فــي هـ ســـون بلقبه 
 2013 العالم  بطولة  في  تتويجه  بعد  تواليا، 
فـــي بــرشــلــونــة اإلســبــانــيــة و2015 فـــي كــــازان 
الــروســيــة، وثــــأر لــهــزيــمــتــه أمــــام هـــورتـــون في 
أوملبياد ريو 2016. وعــادة ما تكون املنافسة 
على أشــدهــا بــني ســون )25 عــامــا( وهــورتــون 
)21 عــامــا( أكــــان فــي الــحــوض أم خـــارجـــه، إذ 
اتهم األسترالي منافسه بـ »الغش« بعد إيقافه 
ثالثة أشهر بسبب فحص إيجابي للمنشطات 
عام 2014، بينما اتهمه األخير باعتماد »خدع 

قذرة« ملحاولة التفوق عليه.
وبذهبية األحــد، بات في رصيد سون ثماني 
ميداليات ذهبية عاملية في أربع بطوالت عالم، 
ا من العام 2011. ولم يخف هورتون خيبة  بدء
أمله بعد السباق النهائي األحد قائال »الرقم 
الــذي سجله )ســون( أكثر إيالما من الهزيمة. 
ــــرع )...( اعــتــقــدت  اعــتــقــدت بـــأنـــي ســـأكـــون أسـ

بأنني قادر على تقديم املزيد هذه الليلة«.
)فرانس برس(

ليديكي تحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم للسباحةيورغن كلوب لن يُفّرط في كوتينيو لبرشلونة
شدد يورغن كلوب 

على أن نجمه البرازيلي 
كوتينيو لن يرحل هذا 
الموسم إلى أي فريق

تألقت كايتي ليديكي في 
مونديال السباحة بعدما 

فازت بسباق 400 متر حرة 
للمرة الثالثة على التوالي

كلوب ال يريد التخلي عن كوتينيو )بول إليس/فرانس برس(

العهد اللبناني قدم أداء مقنعا أمام النصر )فرانس برس(

الفتح منافس قوي على الصعيد الهجومي في المجموعة الثانية )فرانس برس(

)Getty/ليديكي تتوسط الفائزات في السباق )كليف روس

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة - العربي الجديد

عجز الزمالك املصري عن الخروج 
ــادل مــع  ــ ــعـ ــ ــه الـــفـــنـــيـــة، وتـ ــتــ ــن أزمــ مــ
الــفــتــح الــربــاطــي املــغــربــي بهدفني 
لكل فريق في املــبــاراة التي جــرت على ستاد 
األولــى  الجولة  منافسات  ضمن  اإلسكندرية 
ــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة  بــاملــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـ
لألندية لكرة القدم التي تستضيفها مدينتا 
القاهرة واإلسكندرية حتى السادس من شهر 
منافساتها  وانطلقت  املــقــبــل،  آب  أغــســطــس/ 

يوم السبت املاضي.
تقدم المني دياكيتي للفتح املغربي في الدقيقة 
في  للزمالك  مرسى  باسم  وتــعــادل  التاسعة، 

منافسات 
البطولة العربية

تعادالن في المجموعة الثانية

العرب،  أبطال  دوري  منافسات  تواصلت 
وشهدت المجموعة الثانية تعادلين بين الزمالك 
والعهد  السعودي  والنصر  المغربي،  والفتح 
النقاط وتزداد  الفرق في  لتتساوى كل  اللبناني، 

اإلثارة في الجوالت المقبلة

متابعة

الــدقــيــقــة 44 ثــم أضــــاف مــحــمــود عــبــد الــــرازق 
شيكاباال الهدف الثاني في الدقيقة 67 ، قبل 
أن يعادل المني دياكيتي النتيجة في الدقيقة 
89 بالهدف الثاني له ولفريقه. وكــان النصر 
بهدف  اللبناني  العهد  مع  تعادل  السعودي 
لكل فريق في املباراة األخرى باملجموعة، في 

مباراة شهدت سيطرة متبادلة بني الفريقني 
على مدار شوطي املباراة.

وبعد الجولة األولى تتساوى األندية األربعة 
في رصيد نقطة واحـــدة، مما يشعل الصراع 
في الجولتني املتبقيتني، حيث يلعب الزمالك 
ــربـــاطـــي مع  مـــع الــعــهــد الــلــبــنــانــي والـــفـــتـــح الـ
النصر في الجولة الثانية، وفي الثالثة يلعب 

الزمالك مع النصر والفتح مع العهد.
بدأ الزمالك بتشكيل مكون من أحمد الشناوي 
مجدي  ومحمد  جبر  وعــلــي  فتحي  وحسني 
وأحــمــد فــتــوح وأحــمــد توفيق ومــحــمــود عبد 
العاطي »دونجا« ومعروف يوسف ومحمود 
رفــعــت وباسم  الــــرازق شيكاباال وأحــمــد  عبد 

مرسي.
انــتــهــى الـــشـــوط األول بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 
فريق، وفيه كانت البداية للزمالك الذي هاجم 
الدقيقة األولــى، ولكن الهدف املباغت هز  من 
شباكه في الدقيقة التاسعة عن طريق المني 
ديــاكــيــتــي مــن خــطــأ لــلــمــدافــع مــحــمــد مــجــدي، 
ــيــــض هــجــمــاتــه بـــعـــد صــدمــة  واســـتـــأنـــف األبــ
الهدف بقليل، وضاعت منه عدة فرص قبل أن 
يــد من  يحصل على ركــلــة جـــزاء نتيجة ملسة 
مهدي الباسل سجل منها باسم مرسي – بعد 

اإلعادة - هدف التعادل في الدقيقة 44.
وتــواصــل هــجــوم الــزمــالــك فــي الــشــوط الثاني 
حــتــى نــجــح مــحــمــود عــبــد الــــــرازق شــيــكــابــاال 
الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية 
من الناحية اليمنى لعبها حازم إمام، وتراجع 
أداء الزمالك بعد التقدم، لكن الفريق املغربي 
لــــم يــســتــســلــم واســـتـــطـــاع مــــن هــجــمــة مـــرتـــدة 
وخــطــأ مــتــكــرر مــن محمد مــجــدي عــضــو خط 
الـــدفـــاع األبــيــض تسجيل هـــدف الــتــعــادل في 
دياكيتي  المــني  سجله  األخــيــرة  قبل  الدقيقة 
منقذا فريقه من هزيمة كانت وشيكة، ويعيد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــزمــالــك مـــــازال يــعــانــي من 

مشاكل في الخطوط الخلفية.
ويسعى الزمالك املصري للفوز بلقب البطولة 
بعد أن فقد الفريق درع الــدوري املحلي الذي 
احــتــل املــركــز الــثــالــث فــيــه هـــذا املــوســم، وودع  
لنهائي  ثمن  الــدور  من  أفريقيا  أبطال  دوري 
الثانية  املجموعة  في  الثالث  املركز  باحتالل 
خـــلـــف اتــــحــــاد الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــري وأهـــلـــي 
طرابلس الليبي وخسر أمام األهلي مرتني في 
موسم واحد بإجمالي أربعة أهداف، ويبحث 
عـــن الـــدافـــع املــعــنــوي قــبــل اســتــكــمــال مــشــوار 
بــطــولــة كــــأس مــصــر الـــتـــي وصــــل إلــــى الــــدور 
هــددت  اإلدارة  وكــانــت  فيها.  النهائي  نصف 
في وقت سابق باالنسحاب على خلفية عدم 

الفتح قدم أداء مميزًا 
أمام الزمالك واستحق 

التعادل في النهاية

الزمالك فرط في الفوز بالدقائق األخيرة من اللقاء )خالد الدسوقي/فرانس برس(

بــإعــادة مــبــاراة الفريق  تنفيذ حــكــم قــضــائــي 
أمام مصر املقاصة في الدوري املحلي.

وفي املباراة الثانية باملجموعة نفسها تعادل 
بهدف  اللبناني  العهد  مع  السعودي  النصر 
لكل منهما في املباراة التي أقيمت على ستاد 
اإلســكــنــدريــة. تــقــدم النصر عــن طــريــق يحيى 
الــشــهــري فـــي الــدقــيــقــة 37 وتـــعـــادل إبــراهــيــم 

ديوب للعهد في الدقيقة 49.
ســـيـــطـــر الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الـــلـــعـــب وتـــحـــكـــم فــــي مــنــطــقــة وســـــط املــلــعــب، 
الدقيقة 37 أحــرز يحيى الشهري هدف  وفــي 
الــنــصــر مـــن تــمــريــرة لــالعــب أحــمــد الــفــريــدي، 

عــلــى املــجــمــوعــات الـــثـــالث ..  ويــصــعــد أوائـــل 
املــجــمــوعــات الـــثـــالث وصـــاحـــب أفــضــل مــركــز 
ثان إلى الدور قبل النهائي، وتم االتفاق على 
مباراة  الزمالك طرفا في  أو  األهلي  تكون  أن 

االفتتاح ملا يتمتعان به من شعبية.
ويحصل صاحب املركز األول على 2.5 مليون 
دوالر، والثاني على 600 ألف دوالر، وكل من 
ألـــف دوالر، فيما  عــلــى 200  والـــرابـــع  الــثــالــث 
يتقاضى كل فريق يودع من دور املجموعات 
ألـــف دوالر   25 إلـــى  إضـــافـــة  ألـــف دوالر،   100

ينالها كل فريق مشارك.
ــم الــــعــــديــــد مــن  ــظـ وكـــــــان االتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي نـ

وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط األول. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي نــشــط الــعــهــد اللبناني 
حتى سجل إبراهيم ديوب هدف التعادل في 
الدقيقة 49 هدف التعادل بعد حملة منظمة، 
ولم ينجح فريق النصر في العودة للمباراة 
اللقاء  لينتهي  البدنية  اللياقة  بسبب تراجع 

بالتعادل 1/1.
وتــــقــــام الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام الـــــــــدوري مــــن دور 
واحـــد، وتــم وضــع األهــلــي والــزمــالــك واملــريــخ 
ــر – عــلــى  ــمــ الــــســــودانــــي – كــتــلــة الـــبـــحـــر األحــ
بالد  كتل  تــوزع  أن  على  املجموعات،  رؤوس 
الـــشـــام والــخــلــيــج الـــعـــربـــي وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

الــبــطــوالت الــعــربــيــة اإلقــلــيــمــيــة عــلــى مستوى 
لم تكن منتظمة، كما توقف  أنها  إال  األنــديــة 
معظمها منذ فترة طويلة ألسباب تسويقية، 
وهــــي دوري أبـــطـــال الـــعـــرب وكـــــأس الــنــخــبــة 
ــاد الـــعـــربـــي لــألنــديــة  ــحــ الــعــربــيــة وكـــــأس االتــ
وبـــطـــولـــة األنــــديــــة الــعــربــيــة ألبـــطـــال الـــــدوري 
وبــطــولــة األنـــديـــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة وبــطــولــة 

األندية العربية ألبطال الكؤوس.
وبــــــدأت الــنــســخــة األولــــــى مـــن دوري أبــطــال 
العرب عام 1980 تحت مسمى بطولة األندية 
العربية ألبطال الدوري، وحصل عليها نادي 
الــشــرطــة الــعــراقــي قــبــل تغيير اســمــهــا خــالل 

عامي 2002 / 2003 إلى بطولة األمير فيصل 
أبطال  دوري  ثــم   ، العربية  لــألنــديــة  فهد  بــن 
العرب بني عامي 2004 و2009، وتوقفت منذ 

عام 2012.
 ويغيب عن البطولة في هذه النسخة أندية 
الصفاقسي  أبــرزهــا  عريق  تاريخ  ذات  كبيرة 
الــــتــــونــــســــي واتــــــــحــــــــاد  الــــعــــاصــــمــــة ووفــــــــاق 
السعودي  واتــحــاد جــدة  الجزائريان  سطيف 
والشباب السعوديان والسد القطري والعني 
اإلماراتي، وقد تشهد النسخ املقبلة، في حالة 
نــجــاح الــبــطــولــة، عــــودة الــعــديــد مـــن األنــديــة 

الجماهيرية للمشاركة في الحدث الكروي.
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حسين غازي

الكثير  الــريــاضــة فــي  يشهد عــالــم 
من األحيان ظواهر غير طبيعية، 
األبـــــطـــــال  بــــعــــض  يـــســـتـــطـــيـــع  إذ 
أرقــام قياسية ال يمكن أن يصدقها  تسجيل 
أحد، فتبقى راسخة لسنوات طويلة، ويفشل 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــظـــمـــاء فــــي تــحــطــيــمــهــا عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــم يــكــســب شــهــرة أكــبــر، 
»األرقـــام خلقت  الشهيرة  املقولة  لكن بعكس 
لتحطم« بقيت هذه اإلنجازات راسخة حتى 
يومنا هذا، وفي الحلقة الثانية اليوم نتابع 

الحديث عن هؤالء العظماء.

جو ديماجيو
ــاب مــنــهــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن األلـ ــ ــق عـــلـــيـــه الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــلـ ــ أطـ
»جــولــتــني« و»جــــو« وكــذلــك »يــانــكــي كليبر« 
هــو األمــيــركــي جــوزيــف بـــول، والــــذي اشتهر 
بــريــاضــة البيسبول فــي بــــالده، ولـــد يـــوم 25 
سنة  وتوفي   1914 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

1999 بشهر مارس/ آذار.
مـــارس ريــاضــة »كـــرة الــقــاعــدة« لــثــالثــة عشر 
عامًا، ولعب لصالح نادي نيويورك يانكيز، 
وبــات مــن أعظم الالعبني بسبب الــرقــم الــذي 
حققه بني فترة 15 مايو/ أيــار حتى يوم 16 

إنجازات 
فردية تاريخية

سجل بعض الرياضيين إنجازات فردية تاريخية فحققوا أرقامًا مذهلة في 
مختلف الرياضات، ولم ينجح كل من مّر بعدهم في تجاوزهم. في الجزء 
الثاني من تقرير »إنجازات فردية تاريخية« نسلط الضوء على اسم تألق في 
البيسبول وآخر في المالكمة وكذلك كرة القدم وسباق السيارات السريعة

3031
رياضة

تقرير

مــبــاراة   56 فــي  نجح  إذ   ،1941 يوليو/تموز 
متتالية في تنفيذ ضربة قاعدية واحدة على 
ــر لــم يتمكن أي العـــب آخــر  األقــــل، وهــــذا األمــ
مــن القيام بــه، حتى أن اسمه أدرج فــي قاعة 
مشاهير هذه الرياضة عام 1995، وهو الذي 
فاز بجائزة أفضل العب ثالث مرات، وخاض 
مباراة كل النجوم 13 مرة، وهذا األمر أيضًا 
انفرد به، إذ لم ينجح أي اسم آخر في التواجد 
العلم  الكبير طــوال مسيرته، مع  اللقاء  بهذا 
أنه حصد لقب بطولة الدوري األميركي عشر 

مرات ولقب النهائي العاملي تسع مرات.

بيليه
عــنــد الــحــديــث عـــن كـــرة الـــقـــدم ال بـــد مـــن ذكــر 
األرجنتيني دييغو  أو  بيليه  البرازيلي  اسم 
أرماندو مــارادونــا، فالجميع يؤكد أن هذين 
االســمــني هما األبـــرز فــي الــتــاريــخ، لكن األول 

ــم يــنــجــح فــي  ــتـــطـــاع أن يــحــقــق إنــــجــــازًا لــ اسـ
تحقيقه أحد من الالعبني على مدار سنوات 
أرانتيس  إديــســون  ولــد  املستديرة.  الساحرة 
السوداء  بالجوهرة  املعروف  ناسيمنتو  دو 
 1940 األول  أكتوبر/تشرين   23 يوم  »بيليه« 
فــي مــيــنــاس غــريــاس بــالــبــرازيــل، وهـــو يبلغ 
بــدأ ممارسة كرة  عــامــًا،  العمر حاليًا 76  مــن 
الـــقـــدم ســنــة 1953 حـــني كـــان عــمــره 13 عــامــًا 
مـــع فـــريـــق بـــــورو لــلــفــئــات الـــعـــمـــريـــة، قــبــل أن 
ينتقل إلــى نـــادي ســانــتــوس والـــذي بقي في 
صــفــوفــه مــن ســنــة 1956 حــتــى 1974 قــبــل أن 
يختتم مسيرته مع نادي نيويورك كوزموس 
األميركي سنة 1977 وهو الذي حقق الكثير 
من األلقاب مع الفريقني، حتى أن الكثير من 
التعاقد معه، وقد  األوروبية حاولت  األندية 
العالم  اشتهر أكثر من خالل تألقه في كأس 
حني حصد اللقب الغالي ثالث مرات في نسخ 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  لــكــن  و1970،  و1962   1958
الذي لم ينجح في تحقيقه أي العب آخر هو 
تسجيل أكثر من ألف هدف، وهذا بالفعل ما 
فعله النجم البرازيلي إذ شارك في 1120 لقاء 

وأحرز 1033 هدفًا.

أندرتيكر
فــي ريــاضــة املــصــارعــة االســتــعــراضــيــة هناك 
الكثير من األساطير على غرار هالك هوغان 
وريك فلير إلروك وأندريه العمالق، لكن مارك 
يتمكن  لــن  ربما  رقمًا  كـــالواي يحمل  ويليام 
ــنـــوات،  أحـــــد مــــن تــحــطــيــمــه مــهــمــا مـــــرت الـــسـ
فالرجل امليت أو الحانوتي كما يلقبه عشاقه 
ولد يوم 24 مارس/ آذار سنة 1975 في مدينة 
هــيــوســن األمــيــركــيــة، وبــــدأ رحــلــتــه فــي عالم 
املصارعة سنة 1984 في اتحاد »USWA« قبل 
العاملي  بــاالتــحــاد   1989 فــي سنة  يلتحق  أن 
يــوم وقــع عقدًا مع WWF، هناك  للمصارعة، 
عــــاش الــكــثــيــر مـــن الــلــحــظــات الـــرائـــعـــة وتـــوج 
األمــر  لكنه  ــرات،  مـ الــعــالــم سبع  بلقب بطولة 
األكــثــر إثـــارة كــان فــي حــديــث »راسيلمينيا« 
جماهيري  بحضور  يجري  والــذي  السنوي، 

تاريخي بملعب مفتوح ويدوم لساعات.
كــان أنــدرتــيــكــر ملك هــذه املــنــافــســة، فقد بقي 
طــوال 23 عامًا بــدون هزيمة، استطاع إنهاء 
ــارعـــني مـــن خــــالل حــركــاتــه  الــكــثــيــر مـــن املـــصـ
الــرائــعــة على غـــرار تريبل إتــش شــون مايكل 
وآخرين، لم ينجح أحد في الفوز بهذا القدر 
مــن الـــنـــزاالت إلـــى أن انــتــهــت أســطــورتــه أمــام 

املصارع بروك ليسنر.

جو لويس
لويس  يدعى »جوزيف  أميركي مميز  مالكم 
بــارو« ولــد يــوم 13 مايو/ أيــار 1914 وتوفي 
سنة 1981، استطاع أن يحفر اسمه بأحرف 
ــوزن الــثــقــيــل في  ــ مـــن ذهــــب فـــي مــنــافــســات الــ
فترة 1937 حتى 1949، ولقبه الجميع باسم 
ــر« وهـــــو ســـاهـــم فــــي تــطــويــر  ــبـ »بـــــــــراون بـــومـ

المالكم جو لويس 
دافع عن لقبه لـ25 

نزاًال متتاٍل

فيرير يعود لأللقاب من بوابة باشتاد
التنس اإلسباني دافيد فيرير )35  حصد العب 
عــامــًا( لــقــب بــطــولــة بــاشــتــاد املــقــامــة فــي السويد 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، ليحصد بــذلــك لقبه 
بعدما  وذلــك  الرياضية،  طــوال مسيرته  رقــم 27 
تغلب في املباراة النهائية على منافسه الروسي 
نظيفتني.  بمجموعتني  دولجوبولوف  ألكسندر 
الفوز  مــن  للقب،  الثامن  املــرشــح  فيرير،  وتمكن 
للبطولة  الختامي  على دولجوبولوف في املشهد 
بواقع  تقريبًا  دقيقة  و25  ساعة  بعد  السويدية 
4-6 و4-6، محققا فوزه الـ 26 في باشتاد. ويعد 
النهائي األول الذي يصل إليه اإلسباني، املصنف 
46 عامليًا، منذ 20 شهرًا، حني توج ببطولة فيينا 
فـــي الــنــمــســا شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول عــام 
2015. وتعد هذه هي املواجهة الـ15 بني دولجوبولوف وفيرير، فاز بعشر منها الالعب 
اإلسباني، الذي توج ألول مرة في باشتاد عام 2012 بعد أن حل وصيفًا في النسخة 

السابقة )2011(.

جوناس مارتن قريب من ستراسبورغ الفرنسي
توصل نادي ريال بيتيس التفاق يعود بموجبه العب وسطه الفرنسي جوناس مارتن 
لبالد النور عبر بوابة ستراسبورغ، الذي يعود موسم 2017-18 املقبل ملنافسات الليغ آ، 

 عن مليوني يورو، وفقًا ملصادر مقربة من الصفقة.
ً
مقابل ما يزيد قليال

وكان مارتن مشاركًا في تدريبات الفريق اإلسباني بمقاطعة قادش في الفترة املاضية، 
إال أنه لم يشارك في أي من الوديات الثالث التي خاضها ريال بيتيس باألسبوع األخير 
املقبل، حيث كان  للموسم  اإلعـــداد  املـــدرب كيكي سيتيني ضمن معسكر  قــيــادة  تحت 
يتفاوض بشأن انتقاله. وفي حال إتمام الصفقة، سيكون مارتن قد أمضى مع بيتيس 
موسمًا واحدًا فقط )2016-17(، فقد وصل إلى الفريق اإلسباني الصيف املاضي قادمًا 

من مونبيلييه الفرنسي، وخاض بقميصه 20 مباراة في الليغا.

جامايكا تقصي المكسيك من الكأس الذهبية
الشمالية  أمــيــركــا  ملنتخبات  الــقــدم  لــكــرة  الذهبية  الــكــأس  بطولة  املكسيك  منتخب  وّدع 
بعد  النهائي  نصف  الــدور  من  لقبها،  يحمل  التي  )كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى 
خسارته أمام جامايكا بهدف دون رد. وساد التعادل السلبي على مجريات اللقاء إلى أن 
تمكنت جامايكا من تحقيق الفوز بهدف نظيف حمل توقيع جيسوس كورونا )د.88(. 
وبذلك تتأهل جامايكا مجددًا إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية، لتثأر من خسارتها أمام 
منتخب »التري« التي عانت منها في نسخة عام 2015 عندما توجت املكسيك باللقب 
بالفوز عليها 3-1. وودع بذلك منتخب املكسيك بطولة الكأس الذهبية، التي يحمل لقبها 
كما أنــه صاحب الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات الــفــوز بها )7 مـــرات(. وكــانــت الــواليــات 
املتحدة قد تأهلت إلى نهائي البطولة بالفوز على كوستاريكا بهدفني دون رد، ليتأهل 

منتخب »العم سام« إلى عاشر نهائي له في البطولة سعيًا للتتويج بلقبه السادس.

رغم اعتزاله اختيار الم كأفضل العب ألماني 
عن الموسم الماضي

الكرة  الذي اعتزل لعب  الدولي فيليب الم،  اختير 
نهائيا في صفوف بايرن ميونخ، كأفضل العب 
املــاضــي مــن قبل  أملــانــي عــن مــوســم 17-2016 
البلد األوروبــي، متقدمًا  الرياضية في  الصحافة 

على العب ريال مدريد توني كروس.
ونشرت مجلة »كيكر« الرياضية نتائج تصويتها 
القدم  لــكــرة  األملــانــي  االتــحــاد  التقليدي ألعــضــاء 
ألول  اخــتــاروا  والذين  الرياضيني،  وللصحافيني 
ــرة قــائــد املــانــشــافــت والــفــريــق الــبــافــاري للقب  مـ
 ثانيا عام 2004 وثالثًا في 

ّ
األفضل بعد أن حل

2006. وجاء اختيار الظهير الدولي، الذي اعتزل 
نهائيًا بنهاية املوسم املاضي وفي جعبته ألقاب 
مونديال  فــي  ومثله   )2013( األوروبــــي  األبــطــال  دوري  فــي  وحــيــد  ولــقــب  للبوندسليغا 
البرازيل 2014 مع املنتخب، لنيل املركز األول بعد أن حصد 242 صوتا من إجمالي 885، 
بفارق 50 صوتًا عن مواطنه توني كروس. وحل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هداف 
بروسيا دورتموند، في املركز الثالث بإجمالي 120 صوتًا. يذكر أن قلب الدفاع جيروم 
بواتنغ، زميل الم في البايرن ومنتخب املاكينات، كان قد اختير كأفضل العب في أملانيا 
العام املاضي عن موسم 2015-16. واختير يوليان ناجلسمان، املدير الفني لهوفنهايم، 
البوندسليغا )30  أنه أصغر املدربني سنًا في  أفضل مدرب عن املوسم املاضي، حيث 
عاما(، وقد استطاع أن يؤهل فريقه لدوري األبطال األوروبي ألول مرة في تاريخه عبر 

بوابة الدور التمهيدي، وجدد عقده معه حتى عام 2021.

شرائه في سنة 2008، وبعد خوضه 13 مباراة وتسجيله 
البرتغالي أن يتعاقد معه،  نــادي بورتو  أهــداف، قــرر  سبعة 

وهنا كانت أولى خطوات النجاح في مسيرته.
مع بورتو بدأت شهرة هالك تــزداد، وذلك بفضل تسديداته 
الــرائــعــة والــقــويــة، فــأحــرز 54 هدفًا فــي 99 بــني فترة 2008 
البرتغالي  )الـــدوري  األلقاب  الكثير من  حتى 2012، وحقق 
في ثالث مناسبات 2009 و2011 و2012(، إضافة لكأس 
البرتغالي والسوبر ثالث مرات أيضًا، كما حمل لقب الدوري 
ــي فــي مــوســم 2010-2011 حــني فــاز على حساب  األوروبــ
مواطنه براغا بهدف دون مقابل سجله املهاجم الكولومبي 

ريدميل فالكاو.
توقع بعدها الجميع أن يلعب هالك لناٍد كبير، لكنه انضم إلى 
فريق زينت سانت بطرسبرغ، والــذي بات من أبــرز العبيه، 
وهناك حقق لقب الدوري الروسي في موسم 2015-2014 

وكذلك كأس روسيا والسوبر املحلي. انتقل بعدها هالك إلى 
إسترليني  جنيه  مليون   44 مقابل  سيبغ  شنغهاي  نــادي 
فسجل لــه 15 هــدفــًا فــي 22 مــبــاراة، وهــو مــا زال مستمرًا 

حتى اللحظة في الدوري الصيني.
بــدأ هالك تمثيل منتخب بــالده في عــام 2009 وشــارك في 
47 مباراة دولية حتى اللحظة وأحرز 11 هدفًا، فكان قريبًا 
في عام 2012 من التتويج بلقب األلعاب األوملبية التي جرت 
أمام  الخسارة  بعد  الفضية  امليدالية  لندن، حني حصل  في 
منتخب املكسيك، لكنه عّوض ذلك في سنة 2013 حني أزاح 
النهائي ثم  األوروغـــواي في نصف  السامبا منتخب  نجوم 
بنتيجة 3-0، مع  انتهت  والتي  النهائية  املباراة  في  إسبانيا 
العلم أنه شارك في بطولة كأس العالم 2014 التي جرت في 

بالده، وخسر حينها في نصف النهائي أمام أملانيا 7-1.
حسني..

يعتبر من أشهر الالعبني البرازيليني في السنوات األخيرة، 
بــاســم »هــالــك«،  هــو جيفانيلدو فييرا دي ســـوزا واملــعــروف 
ويحتفل اليوم ببلوغه الواحدة والثالثني من العمر، وهو الذي 

ولد في كامبينا غراندي بالبرازيل عام 1986.
القدم عام 2001 من بوابة  بدأ هالك مسيرته في عالم كرة 
إلى  أن يرحل  العمرية قبل  الفئات  نــادي فيالنوفينسي في 

فريق ساو باولو ومنه إلى فيتوريا عام 2003.
في سنة 2004 خاض هالك أول مباراة رسمية في تاريخه 
مع نادي فيتوريا لكنه لم يلعب سوى لقاءين، ليغادر بعدها 
إلــى كــاوازاكــي فونتالي الــذي دافــع عن ألــوانــه في 11 مباراة 
وأحــرز هدفًا واحــدًا، وخالل تلك الفترة أعير إلى عدة أندية، 
فريق كونسادولي ســابــورو وسجل  مع  فلعب سنة 2006 
25 هدفًا 38 لقاء، ثم لعب لصالح طوكيو فيردي في 2007 
وأحرز 37 هدفًا في 42 لقاء. أقدم نادي طوكيو فيردي على 

هالك

على هامش الحدث

العب برازيلي مميز 
تألق مع نادي 
بورتو وكذلك 

زينت سانت 
بطرسبرغ وهو 

حاليًا في الدوري 
الصيني

بيليه سجل أكثر 
من 1000 هدف 
في مسيرته 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

جوردن  مايكل  منهم  السلة،  كرة  عالم  في  النجوم  من  الكثير  هناك 
اسم  وكل  وآخرون،  تشامبرلين  وويلت  براينت  وكوبي  مالوني  وكارل 
من هذه األسماء لديه أرقام تاريخية، لكن ال أحد مثل النجم األسطوري 
يوم  ولد  الذي  فالالعب  النقاط،  تسجيل  ناحية  من  الجبار  عبد  كريم 
 38387 مسيرته  خالل  سجل  نيويروك  مدينة  في   1947 نيسان  إبريل/   16
نقطة، وهذا الرقم ما زال صامدًا حتى يومنا هذا واألقرب إليه من بين 

المتواجدين حاليًا هو األلماني ديرك نوفيتسكي.

الجبار وكرة السلة

وجه رياضي

رياضة املالكمة في العالم، وذلك بسبب روح 
الــريــاضــيــة الــعــالــيــة وعــــدم لــجــوئــه إلـــى طــرق 

ملتوية لالنتصار.
اســتــطــاع جــو لــويــس أن يــدافــع عــن لقبه ملدة 
140 شــهــرًا مــتــتــاٍل، وخـــالل هــذه الــفــتــرة دافــع 
نـــزاال متتاليا، وبسبب  ـــ25  الـ عــن كــونــه بطل 
هذا اإلنجاز منحته منظمة املالكمة الدولية 
الثقيل  الـــوزن  فــي فئة  املــركــز األول  لألبحاث 

مايكل شوماخر
الـــســـائـــق األملــــانــــي يــعــتــبــر األبـــــــرز عـــلـــى مـــّر 
ــة ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات  الـــتـــاريـــخ فـــي ريـــاضـ
الـــســـريـــعـــة »فـــــورمـــــوال 1« وهـــــو الــــــذي ولـــد 
الــثــانــي 1969، وظهر  يـــوم 3 يــنــايــر/كــانــون 
أول مـــرة عــلــى الــحــلــبــات ســنــة 1991 خــالل 
جـــائـــزة بــلــجــيــكــا الــكــبــرى، لــيــعــود فـــي سنة 
1992 لتحقيق الفوز األول في مسيرته، أما 

 العصور وكذلك املركز األول في مجلة 
ّ

في كل
»the ring« ألعظم 100 مالكم.

إلــى إنــجــازه الرياضي هــذا، استطاع  إضافة 
جو أن يكسر القيود التي كانت متواجدة في 
وذلك  الداكنة،  البشرة  ذوي  على  الفترة  تلك 
من خالل اللعب في رياضة الغولف، حتى أنه 
يــوجــد صــالــة ريــاضــيــة باسمه فــي الــواليــات 

املتحدة األميركية وتحديدًا في ديترويت.

سباقه األخير فكان سنة 2012 مع العلم أنه 
توقف ألربع سنوات بني 2006 حتى 2010، 
 ويــعــتــبــر رقـــمـــه الــقــيــاســي الـــــذي لـــم ينجح 
حــتــى الــلــحــظــة فـــي تــحــقــيــقــه أي ســائــق هو 
التتويج ببطولة العالم سبع مرات، إذ يأتي 
املعتزل،  فانجيو  خــوان  األرجنتيني  خلفه 
واألقـــــــرب إلـــيـــه األملــــانــــي ســبــاســتــيــان فيتل 

بأربعة ألقاب.

توج الالعب األميركي جون إسنر بلقب بطولة نيوبورت للتنس للمرة الثالثة في مسيرته 
 3-6 بواقع  رد  بــدون  بمجموعتني  إبــدن  ماثيو  أفريقي  الجنوب  الالعب  على  الفوز  بعد 
و7-6 )7-4(. وتعد هذه ثالث مرة يتوج فيها إسنر باللقب بعد أعوام 2011 و2012. وفاز 
الالعب بالبطولة دون أن يخسر إرساله ودون أن يخسر مجموعة واحدة، وهذا أمر رائع 
من دون شك، واحتاج الالعب املصنف رقم 21 عامليًا لـ74 دقيقة من أجل الفوز. وتعد 
هذه ثالث مرة يفوز فيها إسنر على منافسه الجنوب أفريقي املصنف الـ249 عامليًا بعد 

ويمبلدون 2015 وأنديان ويلز 2012.

صورة في خبر
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