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العربي يضم فريدون.. ويكثف حتضيراته لـ«اآلسيوية»
مبارك اخلالدي

عــزز العربــي صفوفه 
بضم الالعب علي فريدون 
(من مواليد الكويت) قادما 

من الدوري القطري.
وســبق أن مثل الالعب 
فريق الساملية ملرحلة الفئات 
العمرية قبــل االنتقال إلى 
قطر، حيث مثل عدة أندية 
هنــاك وصوال إلــى متثيل 
املنتخب القطري في خليجي 

.٢٠١٧
وفي جانــب آخر، كثف 
«األخضر» من حتضيراته 
الســيب  ملواجهــة فريــق 
العماني املقررة غدا االثنني 
في ربع نهائي بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي عن غرب 
آســيا حيث دخــل الفريق 
معســكرا مغلقــا فــي احد 
الفنــادق، إذ مــن املقرر أن 
يجــري تدريبه الرئيســي 

طاقم كويتي إلدارة نصف نهائي شرق آسيا

اليــوم لوضــع  واألخيــر 
التكتيــك املالئــم خلوض 

املواجهة املرتقبة.
املؤمتر الصحافي للمباراة

هذا، ويعقد اليوم في متام 
الســاعة الـ ١٢ ظهرا بفندق 
ميلينيوم املؤمتر الصحافي 
املدربني  للمباراة بحضور 
والعــب مــن كال الفريقني 
إضافة إلى مراقبي املباراة 

من االحتاد اآلسيوي.
وفي ذات الســياق، غادر 
البــالد امــس األول اجلمعة 
طاقم التحكيم الكويتي املكون 
من احلكم الدولي أحمد العلي 
للســاحة يعاونــه احلكمان 
عبــاس غلــوم وعبدالهادي 
العنزي إلى أوزبكستان إلدارة 
مباراة نصف نهائي شــرق 
آسيا بني فريقي سوغ دانيا 
جايزك األوزبكي واسترن من 

جماهير العربي تترقب الفرحة اآلسيوية غدا االثنني  (متني غوزال)هونغ كونغ.

«عربي الطائرة» 
يسعى لنقل البطولة 

العربية من العراق
يعقوب العوضي

أكد األمني العام لالحتاد العربي 
أن  السهو  الطائرة خلف  للكرة 
االحتاد العربي خاطب االحتادات 
العربية  البطولة  املشــاركة في 
للرجال املقررة اقامتها في أربيل 
العراقية فــي الفترة من ٧ الى 
١٧ نوفمبر املقبل ملناقشة تغيير 
مكان إقامتها بســبب الظروف 
األمنية التي مير بها العراق في 
الســهو:  الوقت احلالي. وقال 
«متت مخاطبة االحتادات العربية 
املشاركة في البطولة، الستيضاح 
آرائها حول نقل مكان البطولة إلى 
بلد آخر، أو موافقتها على أن تقام 
مبوعدها في أربيل». وأكمل:«كما 
أن تاريخ البطولة قد يتغير هو 
اآلخر، وأن هذه األمور ستتضح 
خــالل األيام املقبلة، وحســب 
الوضع األمني في العراق». وكان 
االحتاد العربي للكرة الطائرة قد 
أرسل سابقا الدعوات لالحتادات 

األهلية للمشاركة في البطولة.

عيفة وعموري يلتحقان بتدريبات «األبيض»

وبني رادان أنه راض عن 
أداء احملترفني األجانب.

مــن جهته، قــال مدرب 
التضامــن جمــال القبندي 
إن الهــدف املبكــر للكويت 
صعب املباراة على فريقنا 
وحاولنا العودة دون جدوى، 
مشيرا إلى أن استقبال الهدف 
الثاني وطرد املدافع الغاني 
صامويل سارفو جعل األمور 

مستحيلة بالنسبة لنا.

ملدة موســم. هــذا، واعتبر 
الكرواتي  الكويــت  مــدرب 
رادان غاســانني أن الفــوز 
على التضامن ٢-٠ باجلولة 
الثانية كان مستحقا بعدما 
التســجيل  الفريق  افتتــح 
مبكــرا وعززه بهــدف ثان. 
وأشار إلى أن الهدف املبكر 
جعل املبــاراة مفتوحة من 
الطرفني، حيث شهدنا مباراة 

هجومية من الطرفني.

يحيى حميدان

التحق املدافع التونسي 
بالل عيفة بتدريبات فريق 
الكويــت مباشــرة عقــب 
البــالد أمس  إلى  وصولــه 
األول بعد التعاقد معه رسميا 
في اليوم األخير من سوق 

االنتقاالت احمللي.
«األبيــض»  ويســتعد 
في الوقــت احلالي ملواجهة 
العربي فــي اجلولة الثالثة 
من دوري «زين» املمتاز في 
١٠ اجلاري بصفوف مكتملة 
باستثناء غياب املدافع سامي 
الصانــع حلصولــه علــى 
البطاقة احلمراء املباشرة في 
اجلولة األولى أمام اجلهراء.
كمــا وصــل احملتــرف 
املصري عمــرو عبدالفتاح 
«عموري» أمس إلى الكويت 
والتحق بتدريبات الفريق.

إلــى ذلك، قــرر مجلس 
اإلدارة جتديــد التعاقد مع 
احلارس الدولي حميد القالف 

جانب من لقاء الكويت والتضامن  (متني غوزال)

ع التنس نهائيًا بالدموع.. «امللكة» سيرينا تودِّ
غارقة في تأثرها ودموعها، أعلنت األميركية سيرينا وليامس، 
بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة الواليات املتحدة، أنها لن 
تعيــد النظر على األرجح في قرار اعتزالها التنس، بعد بنائها 

على مدى ٢٧ عاما مسيرة نادرة في عالم الرياضة.
وعما إذا كانت ســتعيد النظر بقــرار اعتزالها، أجابت حاملة 

لقب ٢٣ بطولة كبرى بعد خسارتها أمام األسترالية أيال 
تومليانوڤيتش ٧-٥ و٦-٧ (٤-٧) و٦-١ «ال أعتقد، 

لكن ال أحد يعلم».
وكانت سيرينا التي ستبلغ ٤١ عاما في 

٢٦ ســبتمبر قد أعلنت مطلع الشهر 
املاضي ملجلة فوغ أنها تريد «التطور 
بعيدا عن التنس» دون إعالن الزمان، 
فيما بدت بطولة فالشينغ ميدوز 
في نيويــورك، حيث أحرزت في 
١٩٩٩ بعمر الســابعة عشرة أول 
ألقابها الكبرى، املكان املناسب إلنهاء 

مشوارها الزاخر.
وجاء املشــهد مؤثــرا على ملعب 

أرثر آش، حيث وقفت األســطورة 
أمام مواطنيها تتحدث، بعد مســيرة 

هيمنت فيهــا لفترة طويلة على مالعب 
الكرة الصفراء.

وتراجعت سيرينا في املجموعة الثالثة أمام خصمتها 
التي حسمت املواجهة في ٣ ساعات و٥ دقائق. لم تستسلم 

األميركية وقاتلت حتى نهاية كل تبادل وأنقذت ٥ كرات حلسم 
املواجهة.

بعد ذلك، حيت اجلماهير على املدرجات وقع أغنية تينا تيرنر 
«ببساطة األفضل».

وكشــفت إنها تريد متضية املزيد من الوقت مع ابنتها أوملبيا 
البالغة ٥ ســنوات «لقد كان األمر صعبا عليها حقا، مسيرتي. 
سيكون جميال أن أمضي بعض الوقت معها. أقوم بأشياء لم 

تسنح لي الفرصة من قبل للقيام بها».
ولدى الســيدات أيضا، تأهلت التونسية أنس جابر املصنفة 
خامســة عامليا للمرة األولى إلى الــدور الرابع، بفوزها 
على األميركية شيلبي رودجرز ٤-٦،٦-٤، و٦-
٣، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 
التي ســحقت على املجرية داملا غالفي 

٦-٢ و٦-٠.
وتأهلت األميركية الشابة كوكو غوف 
بفوزها على مواطنتها ماديسون 
كيز ٦-٢ و٦-٣ والفرنسية كارولني 
غارسيا السابعة عشرة على الكندية 

بيانكا أندرييسكو ٦-٣ و٦-٢.
ولدى الرجال، تأهل الروسي دانييل 
مدڤيديڤ، حامل اللقب واملصنف 
أول عامليا، بفوز سهل على الصيني 
ييبينــغ وو الـ١٧٤ عامليا ٦-٤ و٦-٢

و٦-٢.
وتخطى وصيف وميبلدون هذا الصيف 
األميركي جاي جاي وولف املصنف ٨٧ بنتيجة 

٦-٤ و٦-٢ و٦-٣ في ساعة و٥٥ دقيقة.
ويتقدم كيريوس في املواجهات املباشرة مع الروسي ٣-١.

وأطاح اإليطالي ماتيو بيريتيني املصنف ١٣ حامل لقب ٢٠١٢
البريطاني أندي موراي ٦-٤،٦-٤،٦-٧ (٧/١)، و٦-٣. كما تأهل 
النرويجي كاسبر رود املصنف خامسا على حساب األميركي 

تومي بول ٧-٦ (٧-٣) و٦-٧ (٥-٧) و٧-٦ (٧-٢) و٥-٧ و٦-٠.

جتديد التعاقد مع حميد القالف ملدة موسم


