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تأهــل البريطانــي اندي مــوراي املصنف اول 
وحامل اللقب الى الدور الثاني من بطولة وميبلدون 
االجنليزية لكرة املضرب، ثالثة البطوالت االربع 
الكبرى، بفوزه امس على الكازاخستاني الكسندر 

بابليك 6-١ و6-٤ و6-٢.
وكانت املباراة توقفت لفترة قصيرة بســبب 
املطــر عندما كان موراي متقدما 6-١ و6-٤ و٢-

صفر قبل ان تستأنف.
ويلتقــي البريطاني في الــدور الثاني االملاني 
داســن براون الذي اخرج اإلسباني رافايل نادال 

قبل عامني.
وفاز بــراون في الدور االول علــى البرتغالي 

جواو سوزا 3-6 و٧-6 )٧-5( و6-٤ و6-٤.
وبلغ الــدور الثاني الياباني كي نيشــيكوري 
التاسع بفوزه على االيطالي ماركو ستشيناتو 6-٢ 
و6-٢ و6-صفر، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
الثاني عشر بتغلبه على البريطاني كاميرون نوري 
6-3 و6-٢ و6-٢، واالميركي سام كويري الرابع 
والعشرون على حساب اإليطالي توماس فابيانو 

٧-6 )٧-5( و٧-5.
وخرج األسترالي نيك كيريوس العشرون من 
الدور االول بخســارته امام الفرنسي بيار-هوغ 

هيربير 3-6 و٤-6 ثم باالنسحاب.
ولدى السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب 
املصنفــة ثانية الى الــدور الثاني بفوزها االثنني 
على النيوزيلندية مارينا ايراكوڤيتش 6-٤ و6-١.
وتلتقــي هاليب في مباراتها املقبلة األميركية 
جنيفر برادي او دانكا كوڤينيتش من مونتينيغرو.

كما تأهلت الى الدور الثاني االميركية املخضرمة 
ڤينوس وليامس )3٧ عاما( العاشــرة واملتوجة 
بخمسة القاب في وميبلدون بفوزها على البلجيكية 

اليز ميرتنز ٧-6 )9-٧( و6-٤.
وتشارك ڤينوس في البطولة برغم الكشف عن 
حادث سير تسببت به في التاسع من يونيو، عند 
أحد تقاطعات بلدة بالم بيتش غاردنز في مقاطعة 
بالم بيتــش بوالية فلوريدا األميركية، وادى الى 

اصابة شخص توفي في ٢٢ من الشهر ذاته.
وأعلنــت الالعبــة األميركية قبــل يومني انها 

»منهارة ومكسورة القلب« بسبب احلادث.
وفي الدور األول ايضا، فازت األميركية ماديسون 
كيز الســابعة عشــرة على اليابانية ناو هيبينو 

6-٤ و6-٢.

)رويترز( اندي موراي فرحا بفوزه االول 

أوغلو مدرب سيرينا يساند كفيتوفا وبليسكوفا.. والتصنيف اجلديد.. ال جديد

»الغارديان«: أغاسي يعتبر فوز ديوكو باللقب ليس مفاجأة
رمبا فقد نوڤاك ديوكوڤيتش هالة النجم الذي 
ال يقهــر لكن املدرب أندريه أغاســي يقول إن 
فوزه بلقب وميبلدون للتنس للمرة الرابعة في 
مسيرته هذا الشهر لن يكون مفاجأة. وتراجع 
ديوكوڤيتش للمركز الرابع في تصنيف فردي 
الرجال بعد موســم متقلب وكان فوز الالعب 
البالغ من العمر 30 عاما ببطولة إيستبورن على 
األراضي العشبية هو اللقب الثاني له فقط هذا 
العام. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن 
النجم األميركي السابق أغاسي، الفائز بثمانية 
ألقاب في البطوالت األربع الكبرى والذي انضم 
إلى الفريق التدريبي لديوكوڤيتش قبل فرنسا 
املفتوحــة في مايو، قوله »لــن تكون هناك أي 
مفاجأة هل يستطيع العب مثل ديوكوڤيتش أن 
يشــق طريقه مرة أخرى للفوز بألقاب كبيرة؟ 
بالطبع يســتطيع.. هذه هي خطتنا وهو هدفنا 
التحسن واإلميان بقدرتنا على حتقيق  دائما.. 

االنتصارات«.
وسيبدأ ديوكوڤيتش حملته أمام السلوفاكي 

مارتن كليزان في الدور األول اليوم الثالثاء.
من جهته، قال باتريك مــراد أوغلو مدرب 

ســيرينا وليامز إن بترا كفيتوفا الفائزة بلقب 
وميبلدون مرتني وكارولينا بليسكوفا املصنفة 
الثالثة عامليا سيصعب الفوز عليهما في نسخة 
هذا العام ألن البطولة املقامة على مالعب عشبية 

تناسب طريقة لعبهما كثيرا.
وأبلغ مــراد أوغلو موقــع رابطة الالعبات 
االنترنــت »وميبلدون بطولة  احملترفات على 
مفتوحــة مع بعض الفوارق البســيطة مقارنة 
بروالن جاروس ألن اللعب على العشب يحمل 
مذاقا خاصا ويصب في مصلحة الالعبات الالتي 
تتناسب طريقــــة لعبهن مع هذه النوعية من 

األراضي«.
وتابع »العبات مثل بترا كفيتوفا وكارولينا 
بليسكوفا وأخريات ميلكن أفضلية بسبب طريقة 

لعبهن التي تتناسب كثيرا مع العشب«.
وأضاف املدرب الفرنسي أنه يتعني على كونتا 
التعامل مع ضغوط اللعب على أرضها ووســط 

جماهيرها لتكون لديها أي فرصة.

 ترتيب العشرة األوائل
1- البريطاني أندي موراي 9390 نقطة

2- االسباني رافايل نادال 7285
3- السويسري ستانيسالس فافرينكا 6175

4- الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 6055
5- السويسري روجيه فيدرر 5265
6- الكرواتي مارين سيليتش 4235
7- الكندي ميلوش راونيتش 4150
8- النمساوي دومينيك تييم 3895
9- الياباني كي نيشيكوري 3830

10- الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 3075

..وترتيب الالعبات 
1- االملانية اجنيليك كيربر 7035 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6920
3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6855

4- االميركية سيرينا وليامس 4810
5- االوكرانية إيلينا سفيتولينا 4765

6- الدمناركية كارولني فوزنياكي 4450 
7- البريطانية جوانا كونتا 4400

8- الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 4310
9- السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 4010

10- البولندية أنييسكا رادفانسكا 3985

رئيس الزمالك أقال إيناسيو وأعاده في نفس الليلة بعد »الثالثية«

مرتضى: املدرب البرتغالي يجامل العباً واحداً على حساب الفريق

الثالثة والثالثني وقبل األخيرة 
من مسابقة الدوري.

ويدين اإلسماعيلي بالفضل 
في هــذا الفــوز لالعبه كرمي 
بامبو، الذي سجل هدفي فريقه 

في الدقيقتني ١9و53.
ورفع اإلسماعيلي رصيده 
املركــز  إلــى 5١ نقطــة فــي 
الســادس، وتوقــف رصيــد 
بتروجيت عند ٤٢ نقطة في 

املركز التاسع.

 موافقة أمنية 
وفي شان آخر، تلقى احتاد 
الكرة وخالد عبدالعزيز وزير 
الشباب والرياضة، موافقة من 
اجلهات األمنية على حضور 
6٠ ألف مشــجع فــي مباراة 
منتخبي مصــر وأوغندا في 
التصفيــات املؤهلة ملونديال 
لهــا يــوم 5  ٢٠١8 واحملــدد 
سبتمبر املقبل ببرج العرب 

باإلسكندرية.
كما وافق األمن على طبع 
ألف دعوة ملسؤولي اجلبالية 
املرتقبة،  املبــاراة  حلضــور 
وحدد االحتاد األوغندي لكرة 
القــدم موعد املبــاراة األولى 
بني منتخبــي مصر وأوغندا 
في تصفيات كأس العالم في 
الرابعــة من بعد ظهر يوم 3١ 
أغســطس املقبل في كمباال، 
فيما تقام املباراة الثانية بني 
الفريقني في الثامنة من مساء 
5 سبتمبر املقبل بستاد برج 

العرب باإلسكندرية.

 خسارة شباب السلة امام ليتوانيا 
تلقى منتخب مصر هزمية 
مريرة )5٠-88( أمام ليتوانيا، 
في اجلولة الثانية للمجموعة 
الثانيــة ببطولة كأس العالم 
للشــباب حتت ١9 عاما، التي 
تقام حاليا على أرض الفراعنة.
قدم شــباب مصر، عرضا 
متوسطا وخسر الشوط األول 
)١3-٢٢(، ثم وصلت النتيجة 
الى )٢١-٢٢( في الشوط الثاني 
وارتفعت النتيجة بعد نهاية 
الشوط الثالث إلى )33- ٧٤(.

ورغم صحوة الفراعنة في 
الشــوط الرابع والتفوق في 
النتيجة، إال أن األمر لم ينجح 

في تغيير نتيجة املباراة.
وشهدت نفس املجموعة، 
فــوز أملانيا على بورتوريكو 
)69- ٤9(. وتصدر منتخب 
ليتوانيا املجموعة بـ٤ نقاط، 
خلفه أملانيا بـ3 نقاط، ثم مصر 
بنفس الرصيد، وبورتوريكو 

بنقطتني.
ويخوض املنتخب املصري، 
اللقاء األخير باملجموعة أمام 
أملانيــا، حلســم تأهــل أحــد 

الفريقني لدور الثمانية.

5 نقاط، فيما يقتســم احتاد 
العاصمة اجلزائــري وأهلي 
الليبــي صــدارة  طرابلــس 
املجموعــة، بـــ8 نقــاط لكل 
منهمــا، لكــن يتفــوق األول 
بفارق األهداف، وبذلك يؤجل 
حتديد الفريقني املتأهلني إلى 
ربع النهائي للجولة األخيرة.

األهلي والمصري
من جهة اخــرى، رفضت 
جلنة املســابقات االستجابة 
لطلب األهلي تأجيل مباراته 
مع املصــري املقرر لها اليوم 
في برج العرب وتقام املباراة 
في السابعة مســاء بتوقيت 
الكويت وضمن اجلولة الـ 3٤ 

من املسابقة.
اإلســماعيلي  وواصــل 
مسلســل انتصاراتــه فــي 
علــى  بتغلبــه  الــدوري، 
بتروجيــت ٢-٠، في اجلولة 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

في ليلة واحدة، أقال رئيس 
نادي الزمالك مرتضى منصور، 
البرتغالــي  الفنــي  املديــر 
ايناسيو، ثم أعاده الى منصبه، 
عقب خســارة الزمالــك امام 
كابس يونايتد الزميبابوي ١ـ 
3 في اجلولة اخلامسة لبطولة 
االنديــة االفريقيــة االبطال، 
التي اربكت  وهي اخلســارة 
الفريق األبيض ووضعته في 
ذيل املجموعة الثانية لدوري 

الستة عشر.
وقــال منصــور ان هــذه 
اخلســارة درس له كي يفهم 
نصائحي له ألنه مدرب غير 
عادل ويطوع اخلطة لصالح 

العب معني.
واضاف: »طلبت منه أكثر 
من مرة أن يكون هناك عدل، 
خاصة بعد أن دخل في صدام 
مع كل الالعبني، وهناك العب 

يضع اخلطة والتشكيل«.
وأكــد أن العبــي الزمالك 
يجب أن يدخلوا معسكرا »مثل 
اجليش« في برج العرب كي 
يعرفوا قيمــة النادي، وذلك 
استعدادا ملباراة أهلي طرابلس 
الليبي، في اجلولة السادسة 
واألخيرة من دور املجموعات.
أمــام  الزمالــك  وخســر 
كابس يونايتــد الزميبابوي 
بثالثــة أهــداف مقابل هدف 
واحد، في اجلولة اخلامســة 
مــن دور املجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا، ليتذيل الفريق 
املجموعــة الثانية برصيد 5 

نقاط.
ورفع الفريق املضيف بذلك 
رصيــده إلى 6 نقاط، ليتقدم 
للمركــز الثالــث، ويتراجــع 
الزمالك للمركز األخير برصيد 

االبيض لم يستطع التفوق على اجلنوب افريقي كابس 

األهلي يواجه 
املصري في برج 

العرب اليوم 
باجلولة الـ 34

العجمي: نشكر »األنباء« لدعمها 
نادي األلعاب الشتوية الكويتي

سمير بوسعد

في خطوة احترافية حتمل الصدق وتبادل 
األدوار في ســبيل تطور الواقع الرياضي، 
وجه نادي األلعاب الشتوية الكويتي كتابا 
الى القسم الرياضي، حمل عبارات الشكر 
والثناء في ظل الدعم املتواصل من »األنباء« 
ألبناء الكويت املنتســبني للنادي في لعبة 

الهوكي واأللعاب األربعة األخرى.
وحمل الكتاب توقيع رئيس مجلس ادارة 
النادي فهيد حمد العجمي وجاء فيه: »يتقدم 
رئيس نــادي األلعاب الشــتوية الكويتي 
فهيد العجمي واعضاء ومسؤولي والعبي 
واداريي املنتخبات الوطنية وأبناء مدرسة 
هوكي اجلليد بكل الشكر وعظيم االمتنان 
الى مؤسستكم االعالمية ودعمكم الالمحدود 

والذي كان له االثر االيجابي وعامل مساعد 
أدى مع عمل وجهد نادي األلعاب الشتوية 
والعبي منتخب هوكي اجلليد في الوصول 
للتصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 
لهوكي اجلليد للمرة األولى في تاريخ اللعبة، 
ليكتــب عهدا جديدا ذهبيا يســجل باســم 

وطننا الغالي الكويت.
وبــكل فخــر واعتزاز نتشــرف بتقدمي 
كل الشــكر والتقديــر لدعمكــم الالمحدود 
ومســاندتكم االيجابيــة ألبنائكــم العبي 
املنتخب الوطني لهوكي اجلليد ومساهماتكم 
الواضحة في اعالء راية الوطن دوليا، شكرا 
مــن القلب لكم ونعدكم بإخالص على بذل 
اجلهود الكبيرة واالستعداد املنظم لتحقيق 
هدفنا املنشــود في ترك بصمة مشرقة في 

تصفيات كأس العالم.

رئيس نادي االلعاب الشتوية فهيد العجمي مكرما أفضل العب من الهند وأفضل حارس مرمى من سلطنة عمان

حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لهوكي اجلليد في الكويت

برونزيتان حلسني في جيوجيتسو بريطانيا

حصل الالعب عبداهلل شاكر حسني ممثال 
لـ»ســايد كيــك اكادميي«، علــى ميداليتني 
برونزيتــني في بطولــة بريطانيــا للعبة 
اجليوجيتســو لــوزن 95 كلــغ، فــي فئة 
املاسترز. وقدم الالعب عرضا قويا استحق 

عليه التتويج باحد املراكز الثالثة، مشيدا 
برعايــة »بابك جريل« و»وزهــور البدع« 
ملشــاركاته ولكل الرعــاة والداعمني له في 
مســيرته الرياضية في ســبيل إعالء اسم 

الكويت ورفع علمها الغالي عاليا.

عبداهلل شاكر حسني على منصة التتويج 

إيباكا باقٍ مع »سلة« تورونتو
ذكرت وسائل اعالم اميركية استنادا 
الى مصادر مقربة من تورونتو رابتورز 
احد فرق الــدوري االميركي للمحترفني 
في كرة الســلة ان الدولي االســباني من 
اصل كونغولي سيرج ايباكا سيوقع عقدا 
جديدا ملدة 3 اعوام مقابل 65 مليون دوالر.
وانضم ايبــاكا الى صفوف تورونتو 
رابتورز املوســم املاضي بعد فترة ستة 

اشهر مع اورالندو ماجيك.
وخاض اجلناح القوي، البالغ من العمر 
٢٧ عامــا، ٢3 مباراة في الدوري املنتظم 

بالــوان رابتورز وكان معدله ١٤.8 نقطة 
و6.8 متابعات و١.٤ متريرة حاســمة في 

املباراة الواحدة.
وأمضى ايباكا اغلب فترات مســيرته 
االحترافية مع اوكالهوما ســيتي ثاندر 
)٢٠٠9-٢٠١6(، ومكن تورونتو رابتورز 
من تخطي ميلووكــي باكس )٤-٢( في 
الدور االول من البالي اوف هذا املوسم، 
لكنــه وقف على غرار زمالئه عاجزا عن 
ايقاف كليفالند كافالييرز في الدور التالي 

.)٤-٠(

ڤينوس وليامس حتيي جمهورها بعد الفوز والتأهل 

موراي وهاليب وڤينوس إلى الدور الثاني في »وميبلدون«


