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أميركا إلى ربع نهائي »الذهبية«
بلغت الواليات املتحدة ربع نهائي مسابقة 
الذهبيــة ٢٠١٧ اخلاصــة مبنطقــة  الــكأس 
الكونــكاكاف بفوزهــا علــى نيكاراغــوا 3-٠ 

وتصدرها املجموعة الثانية.
وسجل للمنتخب األميركي الذي أضاع ركلتي 
جزاء في املباراة، الالعبون جو كورونا وكيلني 

رو ومات ميازغا.
ودخل املنتخب املباراة وهو في حاجة الى 
الفــوز بفارق ثالثة أهــداف القتناص صدارة 
املجموعــة، وذلك فــي أعقاب فــوز بنما على 

املارتينيك 3-٠ في املباراة األولى.
وبــدا ان املنتخب األميركي في طريقه الى 
التأهــل كثاني املجموعــة، اذ احتاج لالنتظار 
حتى الدقيقة 88 ليســجل الهــدف الثالث عن 
طريق ميازغا مدافع نادي تشلســي، ليتفادى 
منتخب بالده بذلك لقاء كوستاريكا القوية في 

الدور ربع النهائي.
وأنهت الواليات املتحدة منافســات الدور 

األول برصيد ســبع نقاط، مثلها مثل بنما، اال 
ان األخيرة حلت ثانية بفارق األهداف.

وفازت بنما في منافسات اجلولة االخيرة 
من املجموعة الثانية فجر األحد على املارتينيك 
بنتيجة 3-٠، بأهداف لكل من ميخائيل موريو 
)44( وأبدييل أرويو )6٠( وغابريال توريس 

.)6٧(
وضمنت الواليــات املتحدة وبنما تأهلهما 
الى ربــع النهائي عن هذه املجموعة، لتنضما 
الى كوستاريكا وكندا املتأهلتني من املجموعة 
األولى، اضافة الــى هندوراس كأحد صاحبي 

أفضل مركز ثالث.
وتتبقى منافسات املرحلة األخيرة من الدور 
األول للمجموعة الثالثة التي تضم املكســيك 
وجامايكا والســلفادور وكوراساو. وتتصدر 
املكسيك املجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق 
األهداف عن جامايكا، بينما حتتل السلفادور 

املركز الثالث برصيد ثالث نقاط.

»المو«: انتقال الدون صعب للغاية

ڤينغر يجدد رغبته في االحتفاظ بجيرو

جائزة بريطانيا من نصيب هاميلتون

أحبط أرسني ڤينغر املدير 
الفني ألرســنال اإلجنليزي 
آمال عدة أنديــة ترغب في 
التعاقــد مع أحــد مهاجمي 
الفريق اللندني خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية.
ونقلت صحيفة )ليكيب( 
الفرنسية تصريحات ڤينغر 
عقــب فــوز الغانــرز على 
ويسترن سيدني واريورز 
األسترالي 3-١ وديا: »أكدت 
أكثــر مــن مــرة رغبتي في 
استمرار أوليفيه جيرو مع 
الفريــق، ولم أغيــر وجهة 

نظري في هذا األمر«.
الصحيفــة  وأشــارت 
إلــى أن إصرار  الفرنســية 
ڤينغــر على عــدم التفريط 
في جيرو، أغلق الباب أمام 
4 أندية ترغــب في التعاقد 
مــع الالعــب هــي أوملبيــك 
مارسيليا، إيفرتون، وست 
هــام يونايتد، وبوروســيا 

دورمتوند األملاني.
ولفتت إلى أن مســتقبل 
أوليفيه جيرو مع اجلانرز 
بات على احملك، بعد تعاقد 
أرسنال مع ألكسندر الكازيتي 
مهاجــم أوملبيــك ليون، في 
الصفقة األغلــى في تاريخ 

النادي اللندني.
مــن جهة أخــرى، رغم 
أن روميلــو لوكاكو العب 
مــان يونايتــد اجلديد لم 
يتمكن من هز الشباك في 
مباراتــه األولى مع فريقه 
والتي انتهت بالفوز 5 ـ ٢ 
على جاالكسي األميركي، إال 

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس 
بلقب سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة 

العالم لسباقات سيارات فورموال١.
وحقــق هاميلتون الفوز الرابع على التوالي في ســباق 
جائزة بريطانيا الكبرى بعدما حل رابعا في ســباق جائزة 
النمسا الكبرى األسبوع املاضي وفي املركز اخلامس باألسبوع 
السابق له في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، ليحقق أول 

انتصار له منذ سباق كندا.
وصعد هاميلتون إلى منصة التتويج في سيلفرستون 
أعوام ٢٠٠8 و٢٠١4 و٢٠١5 و٢٠١6، كما هيمن مرسيدس على 
لقــب الســباق البريطاني في آخر خمســة أعوام حيث فاز 
الســائق األملاني املعتزل نيكــو روزبرج حامل اللقب بلقب 

السباق في ٢٠١3.
وحل الفنلندي فالتيري بوتاس ســائق مرســيدس في 
املركــز الثاني يليه مواطنه كيمي رايكونن ســائق فيراري 

في املركز الثالث.
وبدأ هاميلتون السباق من مركز االنطالق األول للمرة 6٧ 
في تاريخ مشاركاته بسباقات لبطولة ليصبح على بعد سباق 
واحد من معادلة الرقم القياسي املسجل باسم األملاني مايكل 
شوماخر أسطورة سباقات سيارات فورموال١ والذي انطلق 
من املركز األول في 68 سباقا على مدار مسيرته الرياضية.

أنه قدم أداء متميزا طوال 
املباراة.

وعن العبه اجلديد، القادم 
مــن إيڤرتون قــال جوزيه 
مورينيــو مــدرب يونايتد 
للصحافيني بعد املباراة: »هو 
العب يجيد األداء اجلماعي 
وغير أناني وغير مهووس 

بالتهديف«.
وفي املباراة التي أقيمت 
في لوس أجنيليس أيضا 
منــح مورينيــو مدافعــه 
السويدي اجلديد فيكتور 
الظهور  ليندلوف، فرصة 

الفريــق، فــي  األول مــع 
الثاني. وسيطر  الشــوط 
»املان« الذي تلقى تشجيعا 
هائال من اجلمهور سريعا 
على املباراة، وتقدم مبكرا 
بينما فضل الفريق املضيف 
إراحــة عــدد مــن العبيه 
األساسيني بسبب استمرار 

املوسم احمللي.
املبــاراة  وحســمت 
أحــرز  أن  بعــد  تقريبــا، 
ماركوس راشــفورد هدفني 
للفريــق الضيــف فــي أول 
٢٠ دقيقــة، قبل أن يضيف 

مروان فياليني، مخيتاريان 
ومارسيال بقية األهداف.

واستبعد »املو« أي مسعى 
إلعادة مواطنه كريســتيانو 
رونالدو جنم ريال مدريد الى 

ناديه االجنليزي السابق.
وشدد مورينيو على ان 
إعادة ضم الدون الذي يتردد 
انــه راغب في الرحيل عن 
النادي امللكي االسباني، غير 
واردة. وقال مورينيو: لن 
أضيع وقتي فــي التفكير 
بالعبــني »يعتبر ضمهم« 

مهمة مستحيلة.

)رويترز( ڤينغر بعد فوز ارسنال وديا  

في بلدي انا البطل وبس  )أ.پ(

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA، مشغل 
االتصاالت األســرع منوا فــي الكويت، عن 
توجه 11 العبا إلى مدينة مانشستر البريطانية 
لإلحلتاق بأكادميية VIVA مانشستر يونايتد لكرة 
القدم، في الفترة من 15 حتى 23 يوليو 2017.

وقد مت اختيار الفائزين الـ 11 من بني أكثر من 
300 العب شاركوا في االختبارات التأهيلية 
ألكادميية VIVA مانشستر يونايتد التي أقيمت 
في شــهر أبريل املاضي، وسيشارك جميع 
الالعبني الذين مت اختيارهم مبعسكر تدريبي 
يقام على مدار أسبوع كامل يتولى اإلشراف 
عليه أفضل املدربني في أكادميية VIVA مانشستر 
يونايتد، وسيرافق الالعبني في رحلتهم مدربون 
ومشرفون إلى جانب مســؤولني في شركة 
االتصاالت الكويتية VIVA حرصا على سالمة 
الالعبني وحسن رعايتهم خالل فترة التدريب.

وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة اتصاالت الشركات 
 VIVA عبدالرزاق العيسى »نتطلع في VIVA في
إلى رحلة رياضية مع هذه املجموعة املميزة من 
الالعبني الشباب، الذين أظهروا إمكانات كبيرة 
وحرصوا على التعلم واالرتقاء وكسب املهارات 

في لعبة كرة القدم«، وأضاف »برنامج أكادميية 
VIVA مانشستر يونايتد لكرة القدم هو إحدى 
املبادرات العديدة التي نسعى من خاللها إلى دعم 
الشباب الكويتي في املجال الرياضي وصقل 
ومواهبهم ومنحهم الفرصة للتعلم والتواصل 
مع مدربني دوليني، لكسب اخلبرة الضرورية 
التي تؤهلهم لبلــوغ أهدافهم وطموحاتهم«.

وقــد تولى اختيــار الفائزيــن جلنة حتكيم 
مشــتركة ضمــت مدربــني مــن أكادميية 
مانشســتر يونايتــد الدولية لكــرة القدم.

ومت تقييــم الالعبــني بنــاء علــى قدراتهم 
ومهاراتهــم في لعب كرة القــدم فضال عن 
مســتوى لياقتهم البدنية ومدى انضباطهم 
وســلوكهم العــام داخل امللعــب وخارجه، 
إضافــة إلى مهارات التواصــل بني الالعبني.

وســيركز برنامــج التدريب علــى جوانب 
فنية عديــدة مثل املراوغــة، ومترير الكرة، 
وااللتفــاف، والتســديد، فضــال عن صقل 
مهارات الالعبني الشباب في نواح أخرى مثل 
فهــم التحركات التكتيكية إلــى جانب تنمية 
قدراتهــم العقلية واجلســدية واالجتماعية.

بداية جيدة
لـ »املان« في 

مبارياته
التحضيرية

كتب النجم السويسري املخضرم روجيه فيدرر اسمه 
بحروف مــن نور في ســجالت بطولة اجنلتــرا املفتوحة 
للتنس )وميبلدون(، ثالث بطوالت )غراند ســالم( األربع 
الكبرى هذ املوســم، بعدما انفرد بالرقم القياســي في عدد 
مرات الفوز بلقب منافسات فردي الرجال باملسابقة، عقب 
تتويجه باملســابقة للمرة الثامنة في مســيرته الرياضية 
وواصل فيدرر، املصنف الثالث للمسابقة، إبداعه في البطولة 
املقامة على املالعب العشــبية، بعدما تغلب على منافســه 
الكرواتي مارين شيلتش، املصنف السابع للمسابقة، بنتيجة 
3/6 و١/6 و4/6، في املباراة النهائية للبطولة. وكسر فيدرر 

)36 عاما( بانتصاره التاريخي شراكته مع النجم األميركي 
السابق بيت سامبراس والبريطاني الراحل وليام رينشو، 
اللذيــن توجا باللقب في ٧ مناســبات، علمــا أنه بات أكبر 
العب سنا يتوج بلقب وميبلدون منذ بدء عصر االحتراف 
عــام ١968، ويعد هذا هو اللقب التاســع عشــر لفيدرر في 
بطوالت غراند ســالم، والثاني له هذا املوســم، عقب فوزه 
ببطولة استراليا املفتوحة مطلع العام احلالي، كما أن هذا 
هــو اللقب اخلامس الذي يحرزه هذا املوســم في البطولة 

السابعة التي يشارك فيها.
وأعــاد فيــدرر لقب وميبلدون إلى خزائنــه مجددا بعد 

غياب دام خمســة أعــوام، دون أن يفقد أي مجموعة خالل 
مشاركته في النسخة احلالية للبطولة.

وحطــم فيدرر آمال شــيليتش، الفائز بلقــب الواليات 
املتحدة )فالشينغ ميدوز( إحدى بطوالت غراند سالم األربع 
الكبــرى قبل 3 أعوام، في أن يكرر اجنــاز مواطنه غوران 
إيڤانيسيڤيتش الذي فاز بالبطولة عام ٢٠٠١. وجدد فيدرر 
تفوقه على شيليتش في مواجهاتهما املباشرة، بعدما حقق 
فوزه السابع على نظيره الكرواتي مقابل خسارة وحيدة، 
كانت في الدور قبل النهائي لفالشينغ ميدوز، عندما أحرز 

شيليتش اللقب.

أزاح سامبراس عن العرش بإحرازه اللقب الثامن بويمبلدون

11 العبًا برفقة VIVA إلى »مانشستر 
يونايتد« لاللتحاق بأكادميية كرة القدم

لقب زوجي الرجال لكوبوت وميلو والسيدات لفيزنينا وماكاروفا 
أحرز الپولندي لوكاش كوبوت 
والبرازيلــي مارســيلو ميلو لقب 
فئة زوجي الرجال، بفوزهما على 
النمساوي اوليفر ماراخ والكرواتي 
مــات بافيتــش 5-٧ و٧-5 و٧-6 

)٧-٢( و3-6 و١3-١١.
وحسم كوبوت وميلو اللقب بعد 

مباراة نهائية ماراثونية استغرقت 
4 ســاعات و4١ دقيقة. وهو اللقب 
الثاني لكل منهما في الغراند سالم 
واالول منذ اصبحا يشكالن ثنائيا 

واحدا.
وهي رابع مباراة نهائية في فئة 
الزوجي حتسم بخمس مجموعات 

في السنوات العشرين االخيرة.
وفازت الروسيتان ايلينا فيزنينا 
وايكاترينا ماكاروفا بلقب زوجي 
السيدات على حســاب التايوانية 
تشانتشــاو تشــينغ والرومانية 
مونيكا لوتشيســكو مبجموعتني 

لوكاش كوبوت والبرازيلي مارسيلو ميلو حاملني كأسيهما دون مقابل )6-٠ و6-٠(.
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