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نخستوزیر ترکیه :کریماف مرده است

نخســتوزیر ترکیه و منابــع دیگری مرگ
کریــماف را قطعــی میدانند .امــا دولت
ازبکســتان ،ظاهرا به دلیل پیشگیری از بروز
خالء قدرت ،هنوز هم در این باره ساکت مانده
و تنها به صدور اطالعیهای در باره وضع وخیم
کریماف بســنده کرده است .به گفته شماری
از دیپلماتها اســام کریماف ،رئیس جمهور

 ۷۸ساله ازبکستان درگذشــته است .علت
فوت او خونریزی مغزی عنوان شده است .سه
سیاستمدار آشنا به تحوالت ازبکستان نیز در
مصاحبههایی مرگ کریماف را تایید کردهاند.
از جمله بینالی ایلدریم ،نخستوزیر ترکیه در
مصاحبهای با رویتــرز مرگ کریماف را قطعی
دانسته است .دولت ازبکســتان تا کنون در

دولت ترکیه  ۵۴۳نفر
دیگر را از عدلیه
اخراج کرد

 ۵۴۳نفر دیگر از قضات و سارنوال های ترکیه اخراج
شــدهاند و به این ترتیب مجموع مقامهایی که پس
از کودتای نافرجام جوالی از عدلیه اخراج شــدهاند
به  ۳۲۸۸نفر میرســد .هزاران نفر دیگر نیز از میان
نظامیان ،معلمان و کارکنان نهادهای مختلف در ترکیه
اخراج ،بازداشت یا از کار معلق شدهاند.
خبرگزاری رسمی آناتولی میگوید دادگاه عالی قضات
ترکیه این افراد را به دنبال تحقیقی درباره «تشکیالت
تروریستی فتحاهلل» اخراج کرده است.
دولت ترکیــه فتحاهلل گولن ،چهره مذهبی ســاکن
آمریکا و متحد سابق رجب طیب اردوغان را به هدایت
کودتای نافرجام متهم میکنند.
اخــراج  ۵۴۳نفر دیگر از عدلیــه ترکیه همزمان با
مراســم آغاز «ســال عدلی» (فعالیت ساالنه نظام
قضایی) ترکیه در کاخ ریاســت جمهوری در آنکارا
اعالم شده است.
رجب طیــب اردوغان ،رئیس جمهــور ،گفت اخراج
این قضات و ســارنوال ها باعث تضعیف عدلیه ترکیه
نمیشــود ،بلکه برعکس «عدالت واقعی» را به دنبال
خواهد داشت .اکثریت اعضای دادگاه عالی قضات که
به اخراجهای اخیر حکم داده است از سوی قاضیها و
سارنوالها ترکیه انتخاب میشوند.
آقای اردوغان در دیدار با شماری از مقامهای قضایی
بر ضرورت اجرای عدالت تاکید کرد( .بی بی سی)

باره مرگ کریماف سکوت اختیار کرده است.
اطالعیهای که دولت ازبکستان در باره وضعیت
وخیم کریماف منتشــر کرده آمادهســازی
افکار عمومی برای انتشــار خبر مرگ او تلقی
میشود« :با تاسف بسیار به اطالع میرسانیم
که وضعیت سالمت رئیس جمهور ما به شدت
وخیم شده است و به گفته پزشکان ایشان در
در وضعیت خطیری قرار دارد».
کریــماف از ســال  ،۱۹۸۹و در واقع از زمان
موجودیت شــوروی زمامدار ازبکستان بوده
اســت و به گفته ناظران حکومتی اقتدارگرا
در این کشور ایجاد کرده است .او اپوزیسیون
را ســرکوب کرده و حکومت مبتنی بر کیش
شــخصیت او وضعیتی را به وجود آورده که
تمهید و تدارکات برای برآمد جانشــینی او
ناممکن بوده است .ناظران بعید نمیدانند که
تعویق اعالم خبر مرگ کریماف به تالش دولت
این کشور برای تعیین جانشین او و پیشگیری
از خالء قدرت مربوط باشد .اگر این خالء قدرت
به سرعت پر نشود بعید نیست که کشور ۳۲
میلیون نفری ازبکســتان دورهای از بیثباتی
سیاسی را شاهد باشد( .دویچه وله)

قاچاقبران نیم میلیون
کودک را به اروپا
انتقال داده اند

یونیســف یا صندوق کمک ملل متحد
برای کــودکان روز جمعه در ژنو گزارش
داد کــه باند هــای جنایت پیشــه از
ســال  2015به این ســو دست کم نیم
میلیون کــودک مهاجر را قبل از همه از
افغانستان ،سوریه و عراق به اروپا قاچاق
کرده اند.
براساس گزارش یونیســف یا صندوق
کمک ملل متحد برای کودکان در میان
این کودکان ،حدود  100هزار پسر و دختر
بدون والدین یا بزرگســاالن همراه بوده
اند .این کــودکان در راه های خطرناک
از کشــور های بحرانی مانند افغانستان،
سوریه و عراق ،با خطر های سوء استفاده
جنسی و خشونت مواجه بوده اند.
یونیسف از دولت هایی که در مسیر این
راه پرخطر مهاجرت قــرار دارند ،تقاضا
کرده است که از کودکان به صورت بهتر
حفاظت کنند و در مورد آسایش و راحتی
آنها از کمک های انســانی دریغ نکنند.
مث ً
ال بایــد در ایتالیا و یونــان امکانات
مشــاوره های حقوقــی و کمک برای

کودکان و همراهان آنها فراهم آید.
بعد از مســدود شدن راه بالقان توسط
بسیاری از کشــور های اروپایی ،باند
های قاچاقبران انســان ،مهاجرین را
از راه های دیگر بــه اروپا می آورند.
یونیســف می گوید که مهاجرین حاال
از راه هایی قاچاق می شوند که قاعدت ًا
قاچاقبران اسلحه و مواد مخدر از این
راه ها استفاده می کنند.
براساس گزارش یونیســف ،باند های
جنایت پیشــه که فعالیت های شان را
بر قاچاق انسان ها متمرکز کرده اند ،در
سرتاسر جهان ساالنه از این راه پنج تا
شــش میلیارد دالر امریکایی به دست
می آورند .براســاس گزارش سازمان
بین المللی بــرای مهاجر ( ،)IOMاز
ماه جنوری سال جاری  2016به این سو
تقریب ًا  280هــزار مرد ،زن و کودک با
قایق ها به سواحل اروپایی می رسند.
و حدود  164مهاجر به یونان رســیده
اند که اکثر آنها از افغانســتان ،سوریه
و عراق بوده اند( .دویچه وله)

لیگ برتر فوتبال افغانستان؛

شاهین آسمایی پنج بر صفر
اباسین سپی را شکست داد

در مســابقات دیروز لیگ برتر فوتبال افغانســتان تیم
شاهین آســمایی تیم اباسین سپی را  ۵بر صفر شکست
داد.
این دور رقابت در میدان بینالمللی فوتبال افغانستان در
کابل برگزار شده بود.
عنوان بهتریــن بازیکن میدان در رقابــت به امرالدین
شریفی از تیم شاهین آسمایی داده شد.
علی کاظمی ،سخنگوی فدراســیون فوتبال افغانستان
گفت که تیم برنده با ســه امتیاز در جایگاه نخست گروه
الف قرار گرفته است.
بازی بعدی چهارشــنبه آینده برگزار میشود و تیمهای

موجهای آمو و سیمرغ البرز به مصاف هم خواهند رفت.
پنجمین دور بازیهای لیگ برتر فوتبال افغانستان چند
روز پیش در کابل آغاز شد.
در این مســابقات مانند چهار فصل گذشــته؛ تیمها در
دو گروه چهار تیمی با یکدیگــر به رقابت میپردازند و
در نهایت از هر گروه دو تیم راهــی مرحله نیمه نهایی
میشود.
تیمهای شاهین آسمایی ،دمیوند اتالن ،طوفان هریرود و
موجهای اباســین در گروه نخست و تیمهای د سپین غر
بازان ،سیمرغ البرز ،موجهای آمو و عقابان هندوکش در
گروه دوم قرار دارند( .بی بی سی)

رسولی :مسابقات انتخاباتی پینگ پانگ به
پایان رسید

مســابقات انتخاباتی پینگ پانگ با انتخاب چهل بازیکن
برتر به پایان رســید .عبدالحامد رســولی سرپرســت
فدراسیون پینگ پانگ افغانســتان امروز در صحبت با
رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران اناث و ذکور
بشمول مرکز از  ۱۲والیت اشتراک کرده بودند.

آقای رسولی هدف از راه اندازی این مسابقات را شناسایی
چهرههای برتر و آمادگی برای مسابقات بینالمللی عنوان
کرد.
این مسابقات بتاریخ  ۶سنبله آغاز و عصر روز پنجشنبه
خاتمه یافت( .رادیو آزادی)

یک ورزشکار افغان در مسابقات پارا
المپیک ریو اشتراک میکند
یک تن از ورزشــکاران رشته نیزه بازی برای اولین بار از
افغانستان در مسابقات پارا المپیک ریو برازیل اشتراک
میکند.
کبیر خوشبین رئیس فدراســیون معلولین افغانستان
در صحبت با رادیو آزادی گفــت ،نعیم درانی که جهت
اشتراک در این مســابقات کسب سهمیه نموده همراه با

 ۵هیئت کابل را به قصد شــهر ریو برازیل ترک خواهند
گفت .به اساس معلومات آقای خوشبین مسابقات جهانی
پارالمپیک تا شش دیگر آغاز میگردد.
مســابقات پارا المپیــک پس از هر چهار ســال،بعد از
مســابقات جهانی المپیک میان کشورهای جهان برگزار
می شود( .رادیو آزادی)

ترامپ :مکزیک صد
درصد هزینه دیوار مرزی
را خواهد پرداخت

دونالد ترامــپ ،نامزد حزب جمهوری خــواه در انتخابات
آمریکا بالفاصله پس از بازگشت از سفر به مکزیک و دیدار
با رئیس جمهور آن کشــور گفته است که همسایه جنوبی
آمریکا « ۱۰۰درصد» هزینــه احداث دیوار مرزی را خواهد
پرداخت .او در نطقی عمده درباره سیاســت مهاجرت در
ایالت آریزونا در همســایگی مکزیک گفت که مرز را ایمن
خواهد کرد و احتمــال اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی
را مردود ندانست .این درحالی است که او ساعاتی پیشتر
در جریان یک کنفرانس خبری با انریکه پینا نییهتو رئیس
جمهور مکزیک گفته بود دو طرف در مورد اینکه چه کسی
هزینه ساخت دیوار را خواهد داد بحث نکرده اند.
رئیس جمهور مکزیک بعد از آن کنفراس خبری در توییتر
نوشــت که به آقای ترامپ گفته مکزیــک هزینه دیوار را
نخواهــد داد .در هفته های اخیر گمانــه زنی هایی وجود
داشته که آقای ترامپ ممکن است از طرح خود برای اخراج
مهاجران بدون مدرک در آمریکا که شــمار آنها حدود ۱۱
میلیون نفر رقم زده می شود عقب نشینی کند.
او در نطق خود در شهر فینیکس آریزونا در این مورد عالئم
ضد و نقیضی نشــان داد .او گفت که سرنوشــت این افراد
یک «مساله بنیادی» نیســت و افزود که اخراج «مجرمان
خارجی» در اولویت خواهــد بود .اما او افزود« :هر کس که
غیرقانونی وارد آمریکا شده باشد در معرض اخراج خواهد
بود .وقتی قانون هست این تبعات هم هست( ».بی بی سی)

پروژ ه چین برای تسخیر
جهان

دولت چین قصد دارد «جادهی ابریشم»
را بازسازی کند؛ جادهای که باید آسیای
مرکزی را به اروپا متصل کند .بدینمنظور
شــاهراهها ،ریلها و لولههای نفت زیادی
ســاخته خواهد شــد .ناظــران این را
«پروژهای برای تسخیر جهان» مینامند.
مجلهی آلمانی «اشــپیگل» در گزارشی
اختصاصی به معرفی پروژهی غولآسای
دولت چین بــرای بازســازی «جادهی
تاریخی ابریشم» پرداخته و آن را تالشی
برای «تسخیر جهان» نامیده است.
در این گزارش آمده که شی جینپینگ،
رئیسجمهوری  ۶۳سالهی چین و دبیرکل
حزب کمونیست این کشــور ،قصد دارد
اسطورهای را زنده کند و «جادهی ابریشم
تازهای» بســازد .این جــاده در امتداد
جادهی ابریشم تاریخی ساخته خواهد شد
که زمانی بزرگترین راه تجاری بود.

مدتهاست که رئيسجمهوری چین هر بار
در سخنانش به این پروژ ه اشاره میکند و
از «یک خط کمربندی و یک جاده» سخن
میگوید .این پروژهای غولآسا خواهد بود
که حدود  ۶۰کشور در آن شرکت خواهند
داشت ،یعنی نیمی از جمعیت زمین.
دولت چین در ایــن چارچوب قصد دارد
نه تنها مســیری تجاری بســازد ،بلکه
همچنین میخواهد زیرساختهای خود
را در ابعادی بزرگ گسترش بخشد .پکن
بدینمنظور  ۴۰میلیــارد دالر آماده کرده
است .این پول صرف ســاختن اتوبانها،
خطوط آهن ،لولههای نفت و گاز و بنادری
از لیتوانی تا شاخ آفریقا ،از سریالنکا تا
اسرائیل ،و از پاکســتان تا ایران خواهد
شــد .دو خط آهن نیز به آلمان کشیده
خواهد شد :از شــنژو به هامبورگ و از
چونگگینگ به دویسبورگ( .دویچه وله)

نخستین پشههای ناقل زیکا
در آمریکا شناسایی شدند

برای نخســتین بار محققان بهداشــتی در میامی فلوریدا
توانستهاند سه پشه ناقل ویروس زیکا را شناسایی و به دام
بیندازند .با وجود تشــخیص حدود سه هزار مورد ابتال به
زیکا در آمریکا ،این نخستین بار است که پشههای ناقل این
ویروس مستقیما در این کشور شناسایی میشوند.
بیش از  ۹۰درصد کســانی که در آمریــکا مبتال به زیکا
شناسایی شــدهاند ،این ویروس را در خالل سفر به مناطق
آلوده و پرخطر در آمریکای التین دریافت کردهاند و موارد
انتقال مستقیم زیکا از پشــه به انسان در آمریکا تاکنون
کمتر از  ۴۰مورد بوده است.
سازمان کشــاورزی و خدمات مصرف کنندگان در فلوریدا،
روز پنجشنبه ضمن اعالم این خبر گزارش کرد آزمایشها از
سه پشه شناسایی شده در سواحل میامی (جنوب فلوریدا)
تایید میکند که آنها ناقل ویروس زیکا هستند.
آن طور که مقام های فلوریدا میگویند در چند ماه گذشته
آزمایشگاهها حدود  ۴۰هزار پشه را برای شناسایی ناقالن
زیکا آزمایش کردهاند .این منطقه از شــهر ساحلی میامی
از چند ماه پیش برای مبارزه بــا زیکا تحت نظر مقامهای
بهداشــتی قرار گرفته اســت و بارها ماموران با استفاده
از روشهای گوناگــون برای کنترل جمعیت پشــهها در
این منطقه تالش کردهاند .به گزارش ســازمان کشاورزی
فلوریــدا ،در این منطقه از میامی تاکنون  ۴۷بیمار مبتال به
زیکا شناسایی شــدهاند و محققان احتمال انتقال مستقیم
ویروس از پشههای ناقل به این بیماران را از ماهها پیش در
دست بررسی داشتند( .بی بی سی)

«مسی» با گل برگشت

لیونل مسی در بازگشت دوباره به ترکیب تیم ملی ارجنتین،
با گلزنی در مقابل اروگوئه« ،آلبی سلسته» را به صدر جدول
رقابتهای مقدماتی جامجهانی  ۲۰۱۸فرستاد.
لیونل مســی که پس از شکســت ارجنتین در فینال کوپا
آمریــکا در تصمیمــی ناگهانی از بازیهــای ملی اعالم
کنارهگیری کرده بود ،بامداد دیروز بار دیگر با بستن بازوبند
کاپیتانی ،تیم ملی کشورش را به یک برد ارزشمند رساند.
در ادامه رقابتهای انتخابی جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه در
منطقه آمریکای جنوبی ،از ساعت  ۴بامداد دیروز تیمهای
فوتبال ارجنتین و اروگوئه برای یکصدوهشتادوششمین بار
در تاریخ فوتبال دو کشور مقابل یکدیگر صفآرایی کردند.
ارجنتین که با توجه به شکســت سنگین تیم صدرنشین
اکوادور مقابل برازیل این فرصت را داشت با پیروزی در این
دیدار به صدر جدول این بازیها صعود کند ،در اولین حضور
«بائوزا» به عنوان سرمربی بر روی نیمکت «آلبی سلسته»،
باردیگر شاهد حضور لیونل مسی در ترکیب این تیم بود.
مســی در دقیقه  ۴۳بازی پشــت محوطه جریمه صاحب
توپ شد و با شوتی زمینی ،گل ســه امتیازی ارجنتین را
به زیبایی به ثمر رســاند .این پنجاهوششمین گل مسی در
یکصدوچهاردهمین حضورش در پیراهن تیم ملی ارجنتین
بود.
تنها دو دقیقه پس از این گل ،پائولو دیباال که بجای «سرخیو
آگوئرو»ی مصــدوم در خط حمله ارجنتین قرار گرفته بود،
پس از دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شــد تا
ارجنتین یک نیمه را  ۱۰نفره مقابل اروگوئه بازی کند.
ارجنتین با این پیروزی ارزشمند با  ۱۴امتیاز در رتبه نخست
جدول بازیهای انتخابی جامجهانــی در منطقه آمریکای
جنوبی قرار گرفت و اروگوئه ،کلمبیا و اکوادور مشترکا با ۱۳
امتیاز در رد ه دوم قرار دارند.

پیروزی کلمبیا و بولیوی

دیدارهای انتخــاب جامجهانی  2018روســیه در منطقه
آمریکای جنوبی با پیروزی تیمهای برازیل ،کلمبیا و بولیوی
همراه بود.
رقابتهای انتخابی جامجهانی  2018از ســاعات ابتدایی
دیروز درحالی در منطقه آمریکای جنوبی از سر گرفته شد
م ملی برازیل با پیروزی درخشــان  3بر صفر مقابل
که تی 
اکوادور  -صدرنشــین این رقابتها  -توانست به وضعیت
خود سر و سامانی بدهد.
«نیمــار» که کمتر از دو هفته قبل بــا تیم فوتبال المپیک
برازیل توانســت مدال طالی ریو را کســب کند ،امشب
ســتاره تیمش بود و در مقابل اکوادور توانســت گل سه
امتیازی برازیل را در دقیقه  72از روی نقطه پنالتی به ثمر
برساند .ستاره بارســلونا پاس گل زیبایی را در دقیقه 92
برای «گابریل خسوس» فراهم کرد تا این بازیکن تنها پنج
دقیقه بعد از گل دومش ،برازیل را به پیروزی شــیرین سه
گله برساند.
در ایــن بازی «خوان کارلوس پــاردس» از تیم میزبان در
دقیقه  76با دریافــت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج
شد.
پیــش از این بازی ،تیم فوتبال کلمبیا توانســت با دو گل
«خامس رودریگــز» در دقیقه  47و «تورس« در دقیقه 81
میهمان خود ونزوئال را با شکست بدرقه کند .در این دیدار
پربرخورد« ،ویکر آنخــل» در دقیقه  80و «رالف فلچر« در
دقیقه  94از تیم ونزوئال از زمین بازی اخراج شــدند تا تیم
میمهمان با  9بازیکن بازی را به پایان برساند.
نکته قابلتوجــه در این بازی اینکه خامــس رودریگز و
کارلوس باکا در دقایــق  81و  94دو ضربه پنالتی را نیز از
دست دادند.
در دیگر دیدار برگزار شــده ،تیم فوتبال بولیوی با دو گل
«اسکوبار» و «رالدس» توانست بر میهمانش پرو غلبه کند.

تظاهرات بزرگ مخالفان و
موافقان در ونزوئال
صدها هزار تظاهرکننده موافق و مخالف
دولت ونزوئــا در کاراکاس پایتخت این
کشور راهپیمایی کرده اند.
مخالفــان در این راهپیمایی خواســتار
برکناری نیکالس مــادورو رئیس جمهور
از قدرت شــدند .آنها آقای مادورو را به
خاطر بحران عمیــق اقتصادی مقصر می
شناسند و کمیسیون انتخاباتی را به تاخیر
عمدی یک همه پرسی که می تواند دوره
زمامداری او را کوتاه کند متهم می کنند.
هواداران آقای مادورو همچنین در شمار
خیلی بزرگ مشغول راهپمایی هستند.
دولت مخالفــان را به تالش بــرای راه
انداختن کودتا متهم می کند.
دولت گفت که مخالفان نتوانسته اند یک
میلیون نفر که انتظار آن را داشــتند به

راهپیمایی خود جلب کنند.
آقای مــادورو در یک راهپیمایی در مرکز
کاراکاس گفت« :ملت پیروز شد .آنها می
خواستند مردم را مرعوب کنند اما مردم
اینجا هســتند ».او افزود« :ما تالش برای
کودتایی که قصد داشت ونزوئال و کاراکاس
را با خشونت و مرگ پر کند شکست داده
ایم ».امــا رهبران مخالفــان گفتند که
تظاهرات آنهــا حداقل یک میلیون نفر را
به خود جلب کرده است.
یسوس تورلبا از سیاســتمداران مخالف
گفت« :ما اهمیت ونزوئال و خواست مردم
آن برای تغییر را به جهانیان نشان دادیم».
مخالفان که عمدتا لباس های سفیدرنگ
به تن داشتند شعار «مادورو را پایین می
کشیم سر می دادند( ».بی بی سی)

تیم ملی موی تای افغانستان به دو
مدال جهانی رقابت های موی تای
دست یافت

کاروان ملی پوشان تیم ملی کشور که در مسابقات جهانی
موی تای راهی تایلند شده بود ،موفق به کسب دو طالی
این رقابت ها شد.
کاروان ملی پوشان تیم ملی کشور که در مسابقات جهانی
موی تای راهی تایلند شده بود ،موفق به کسب دو طالی
این رقابت ها شد.
افغانستان در این رقابت ها با شش مبارز در بخش آقایان،
یک مبارز در بخش بانوان ،سه داور ،یک مربی و یک نفر
به حیث هیئت اشتراک کرده بود.
زهرا رضایی ملی پوش وزن  ۴۸کیلو گرام که لوح شجاع
ترین زن ســال  ۲۰۱۶را دریافت کرده ،با پیروزی در برابر

رقیبان از کشــورهای پرو و اوکراین ،نتوانست از سد
حریف تایلندی اش بگذرد.
خانم رضایی با شکست در مسابقه فینال به مدال نقره
این رقابت ها رســید .همچنان علی سهراب احمدی
بعــد از دو پیروزی در برابر حریف تایلندی اش متوقف
شــد و از طالی این رقابت ها باز ماند و مدال نقره این
رقابت ها را به گردن آویخت .همچنان چهار داور کشور
ما توانســتند مدرک مربیگری بین المللی موی تای را
بدست آوردند .مســابقات جهانی جوانان موی تای از
تاریخ  ۳تا  ۱۱ســنبله در شهر بانکوک تایلند با حضور
 ۵۴کشور جهان برگزار شده بود( .بخدی)

صعود ماری واورینکا دل پوترو و ویلیامز
به دور سوم تنیس اپن آمریکا

تنســیور های برتر جهان با شکست حریفان خود به دور
سوم تنیس اپن آمریکا کردند.
دور دوم تنیس اپن آمریکا صبــح دیروز پایان یافت .در
مهمترین بازی اندی ماری مرد شــماره دو تنیس جهان
ســه بر صفر گرانویرس پوخول اسپانیایی را شکست داد.
تنیسور انگلیسی در ست نخســت و ست سوم شش بر

چهار پیروز شد و ســت دوم را با نتیجه قاطع شش بر
یک پشت سر گذاشت.
کی نیشیکوری هم برابر واچانف روس سه بر یک پیروز
شــد« .تیم» اتریشی توانست ســه بر صفر برانکیس
لتونیایی را شکست دهد.
استن واورینکا مرد شماره سه جهان در سه ست پیاپی
و با نتایج شــش بر یک هفت بر شــش و هفت بر پنج
الساندرو جیانسی ایتالیایی را برد.
دل پوترو ارجنتینی سه بر صفر برابر جانسن آمریکایی
پیروز شــد .نایب قهرمان المپیک ریو هفت بر شش،
شش بر سه و شــش بر دو به ترتیب در ست های اول
تا سوم پیروز شد.
سیمون به سختی توانســت برابر لورنزی ایتالیایی به
پیروزی دست یابد .این دیدار سه بر دو به نفع تنیسور
فرانسوی به پایان رسید.
در بخش زنان ،خواهران ویلیامز با شکست حریفانشان
به دور بعد صعود کردند .سرنا ویلیامز آمریکایی کینگ
هموطنش را از پیش رو داشــت و در دو ست پیاپی با
نتیجه مشابه شش بر سه پیروز شد.

