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اكتمال وصول منتخبات «آسيوية الصاالت»
املنتخبات  اكتمل وصول 
املشــاركة فــي بطولــة كأس 
آسيا لكرة قدم الصاالت التي 
الكويــت خالل  تســتضيفها 
الفترة من ٢٧ سبتمبر اجلاري، 
حتى ٨ أكتوبر املقبل. وكانت 
وفود منتخبات إندونيســيا 
وعمان وطاجيكستان وتايلند 
والعــراق  وتركمانســتان 
والســعودية وأوزبكســتان 
والبحريــن واليابان وصلت 
أمــس االول، قبــل أن تلحق 
بها منتخبــات إيران ولبنان 
وڤيتنــام والصــني تايبيــه 

وكوريا اجلنوبية.
وعلى صعيد االستعدادات 
التنظيميــة، أنهــت اللجنــة 
املنظمة احمللية كل التحضيرات 
التــي  املنافســات  النطــالق 
ستحظى مبتابعة واسعة على 

املستويني القاري والدولي.
وفي هذا الصدد، قام مدير 
عام الهيئــة العامة للرياضة 

بجهود اللجنة املنظمة واللجان 
والكــوادر  عنهــا  املنبثقــة 

الوطنية العاملة بها.
من جهته، يواصل منتخب 
الكويــت الوطني لكــرة قدم 
اليومية  الصاالت تدريباتــه 
على فترتني صباحية ومسائية 
الالعبــني  جاهزيــة  لرفــع 
اســتعدادا ملواجهــة نظيــره 

التدريبــات البدنيــة لتفادي 
الالعبــني واالهتمام  إرهــاق 
أكثــر بالنواحــي التكتيكية. 
وقــال مدير املنتخب حســني 
حبيب إن الالعبني ميتلكون 
احلافز للمنافســة على لقب 
كأس آسيا متسلحني بعوامل 
األرض واجلمهــور واخلبرة 

واملهارة.
إلــى أن  وأشــار حبيــب 
صفــوف املنتخــب ال تعاني 
من أي غيابــات قبل انطالق 
القاريــة وذلــك  املنافســات 
الطبي  قــام اجلهــاز  بعدمــا 
بقيــادة د.عبداملجيــد البناي 
ود.علي الشمالي بجهود كبيرة 
لتجهيز املصابــني. إلى ذلك، 
اختار االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم احلكم الكويتي الدولي 
عيسى الســيد للمشاركة في 
إدارة مباريــات البطولة، كما 
ضم عادل الشــطي إلى جلنة 

مقيمي احلكام.

العمانــي بعد غد الثالثاء في 
انطالق البطولــة، وقد أولى 
الصــاالت»  «أزرق  مــدرب 
البرازيلي ريكاردو ســوبرال 
كبيــرا  اهتمامــا  «كاكاو»، 
اللياقية والبدنية  باجلوانب 
فــي املرحلــة املاضيــة، على 
أن يتــم التركيــز ابتــداء من 
اليــوم األحــد علــى تخفيف 

جانب من زيارة محمود أبل لصالة مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا

بالتكليف محمود أبل، بزيارة 
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبداهللا والذي ســيحتضن 
مباريات البطولة. واطلع أبل 
الذي رافقه في اجلولة أمني عام 
االحتــاد الكويتي لكرة القدم 
مدير البطولة صالح القناعي، 
على جاهزية املجمع الستضافة 
املباريات واجلماهير، ومشيدا 

العربي املتجدد يبحث عن الفوز أمام اجلهراء
مبارك اخلالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة 
الثانيــة لبطولــة كأس زيــن في اطار 
منافسات املجموعة الثانية، حيث يبحث 
العربي املتجدد عن الفوز االول له هذا 
املوسم عندما يلتقي فريق اجلهراء 
على ستاد علي صباح السالم في الـ 
٦:١٠، ويخوض الفريقان املباراة 
ولكل منهما نقطة واحدة. وفي 
نفس التوقيت ويحل الساحل 
برصيد ٣ نقــاط ضيفا على 
فريق الشباب برصيد نقطة 
واحدة. ويأمل الساحل استثمار 
احلالة املعنويــة لالعبيه بعد 
عودته لســكة االنتصــارات في 
اجلولة املاضية على حساب فريق 
التضامن بهدفــني نظيفني. وتتجه االنظار 
صوب ستاد علي صباح السالم، حيث اللقاء 
الذي يجمع االخضر مع اجلهراء، وسيخوض 
العربــي املبــاراة بقيادة فنيــة جديدة بعد 

التعاقــد مع املدرب البوســني الذي يحمل 
ايضا اجلنسية البلجيكية روسمير سفيكو 
والبالغ من العمر ٥٠ عاما، وسبق له العمل 
في الدوري الصيني، كما حقق لقب الدوري 
البوســني كمدرب في ثالث مناسبات وفاز 
بكأس البوسنة مرتني، وعمل ضمن اجلهاز 
الفني للمنتخب االول للبوســنة ومنتخب 
حتــت ٢٣ عامــا. واملباراة فرصــة للمدرب 
لوضع يده على مكامن القوة والضعف في 
الفريق، اذ يأمل العربي اخلروج من مسلسل 
التعادالت الذي الزمه منذ انطالق املوســم 
وآخــره التعادل مع التضامــن ٢-٢ ضمن 

مسابقة كأس زين.
 إلــى ذلك، يلتقي في الـ٦:٣٠ من مســاء 
اليــوم النصر مع فريق ضمك الســعودي 
وديًا ضمن معسكر العنابي في مدينة أبها 
السعودية، وذلك ضمن استعداداته الستئناف 
دوري زين املمتاز ٣٠ اجلاري. وكان النصر 
قد غادر إلى املعسكر اخلارجي ١٧ اجلاري ، 
ولم يشارك في اجلولة األولى بكأس زين، 

كما مت تأجيل مباراته في اجلولة الثانية.

ً الساحل يلتقي الشباب في كأس زين.. و«العنابي» يواجة ضمك وديا

«سلة» كاظمة يلتقي «البحرين»
هادي العنزي

يلتقي مســاء اليوم الفريق األول لكرة 
الســلة بنــادي كاظمــة نظيــره البحرين 
البحريني، في ثالــث مبارياته الودية في 
معسكره التدريبي املقام حاليا في «املنامة» 
عاصمــة مملكــة البحريــن. وقد ســبق لـ 
«البرتقالي» الفوز على فريق احلالة ٨٠-
٦٠ في أولى مبارياتــه الودية بالبحرين، 
وتبعه بفوز ثان على النجمة ٩١-٨٧ نقطة، 

فيما لعب في وقت متأخر من مســاء أمس 
مــع املنامــة البحرينــي. ويأتي املعســكر 
التدريبي لكاظمة حتضيرا ملواجهات البطولة 
العربية الـ ٣٤ لألندية، التي تقام منافساتها 
خــالل الفترة مــن ٥-١٥ أكتوبر املقبل في 
الكويت، وقد وزعت الفرق الـ ١٦ املشاركة 
فــي البطولة إلــى ٤ مجموعات، ووضعت 
القرعة «البرتقالي» ضمن املجموعة الثالثة 
إلى جانــب األهلي البحريني، والبشــائر 

العماني، والسد القطري.

«يد» الكويت يصطدم بالزمالك في «العربية»
يعقوب العوضي

تشــهد مدينــة احلمامات فــي تونس 
مواجهتي الدور نصف النهائي من البطولة 
العربية لألنديــة أبطال الدوري والكأس 
«املؤهلة لبطولة العالم لألندية ـ ســوبر 
غلوب ٢٠٢٢»، إذ يلتقي في الـ ٥:٠٠ مساء 
األفريقي التونسي ومواطنه الترجي، فيما 
يلعب فــي الـ ٧:٣٠ الكويت مــع الزمالك 

املصري.

وتتجــه األنظــار نحو بطلــي القارة 
اآلســيوية الكويت واألفريقيــة الزمالك 
ويسعى الطرفان لتحقيق الفوز والتأهل 
إلى النهائي، ويأمل «العميد» في الثأر من 
اخلسارة أمام الزمالك بالدور االول وحجز 
بطاقــة التأهل إلى النهائي وحصد اللقب 

للمرة االولى.
فيما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على 
«األبيــض» بعد ان تغلــب عليه في دور 

املجموعات ٢٣-٢٠.

ناصر العنزي

يوّدع املالعب اليوم حارس مرمى 
القادســية واملنتخــب الوطني نواف 
اخلالــدي في مهرجان كــروي يجمع 
«األصفــر» والهــالل الســعودي بطل 
آســيا في السابعة مســاء على ستاد 
جابــر الدولــي برعاية رئيــس نادي 
القادســية الســابق فواز احلساوي، 
ويتخلــل مهرجان االعتــزال عروض 
شيقة ومفاجآت للجمهور، وقد أعدت 
اللجنــة املنظمــة للمبــاراة برنامجا 
يليق بنجم احلراسة املعتزل وتكرميا 
للضيف صاحــب البطوالت املتعددة 

وأحد أقوى األندية في آسيا.
واحلارس املعتزل نواف اخلالدي 

يعتبر من أملع حراس املرمى في اخلليج 
وحقق مع فريقه القادسية ٣٢ بطولة 
محلية وخارجية، وانضم للقادسية عام 
٢٠٠٠ قادما من خيطان، وبسرعة حجز 
املقعد األساسي في فريقه اجلماهيري، 
وســاهم فــي كل إجنازاتــه على مدار 
الســنوات التــي لعــب بها أساســيا، 
حيث متيــز بالفدائية فــي الذود عن 
مرماه واجلرأة في مواجهة املهاجمني. 
ومتيز اخلالدي بتصديه لركالت اجلزاء 
والترجيح، كما شــارك مــع املنتخب 
الوطني «األزرق» أساسيا في الكثير 
من البطوالت، وكان قائدا للفريق الذي 
حقــق كأس «خليجي ٢٠» في اليمن، 
وبعد سنوات من العطاء ابتعد اخلالدي 
عن املالعب، واليوم يكرم من جماهير 

القادســية عطفــا علــى عطائه 
املميز. وقد اســتعد القادســية 
للمباراة بعد توقف الدوري في 
األيــام املاضية بحضــور جميع 
العبيه، فيما ســينضم لصفوفه 
بعض العبي األندية الذين زاملوا 
احلارس املعتزل تكرميا له، وال شك 
أنها ستكون جتربة مفيدة لالعبني 

قبل استئناف جوالت الدوري.
من جانبه، فقد خاض بطل آسيا 
الهالل تدريبه فور وصوله بإشراف 
املدرب رامون دياز، وتزخر صفوف 
الهــالل، والذي سيســانده اليوم 
جمهوره في الكويت والسعودية 
بالعديــد من النجــوم احملليني 

واحملترفني.

القادسية والهالل.. 
وداعًا نواف اخلالدي

«غاب.. واحتجب»
بالدموع.. فيدرر يودع «معشوقته» 

إعداد: إبراهيم مطر

بالدموع.. وفي «مشهد مؤثر» كتب السويسري 
روجر فيدرر السطر األخير في روايته «التاريخية» 
بلعبة التنــس، بعد ان خاض أول من أمس مباراته 
األخيرة وكانت إلى جانب منافسه التاريخي «وصديقه» 
اإلسباني رافايل نادال ضمن بطولة كأس ليفر التي 

جتمع بني منتخبي اوروبا وباقي العالم.
وفيما كان السويسري يخطف األضواء دائما 
مبهاراته وأدائه اجلميل اال انه هذه املرة ورغم هزميته 
خطف األنظار خالل املباراة بالدموع التي شــاركه 
فيها اجلميع مبن فيهــم اجلماهير التي قدرت بـ 
١٧٫٥٠٠ متفرج في ملعب لندن أرينا والتي استمرت 

في التصفيق له فترة كبيرة.
قرر فيدرر ابن الـ ٤١ عاما االعتزال بعد أكثر من 
١٥٠٠ مباراة على مدى ٢٤ عاما، و٢٠ لقبا كبيرا في 
بطوالت الـ «غراند سالم»، و١٠٣ ألقاب في منافسات 
الفردي، ببصمة ال متحى في تاريخ الرياضة.. وبعد 
أن دوَّن اسمه بأحرف من ذهب في سجالت الكرة 
الصفراء، ليسدل الستار مضطرا على مسيرة رائعة 
حافلة باإلجنازات واأللقــاب، لوقوعه حتت وطأة 
املعاناة من اإلصابات املتكررة وخصوصا مشكلة 
الركبة، حيث لم يعد قادرا على حتمل قسوة الرياضة 
األحب إلى قلبه، والتي عشقها وعشقته، ليختم بذلك 
قصة من أجمل قصص اإلبداع. لكن سيبقى اسمه 
محفورا في تاريخ كرة التنس، بعدما ترك فيها أثرا 
ال ميحى بضرباته الفنيــة العبقرية وأناقته داخل 

وخارج امللعب.
ولد فيدرر في مدينة بازل عام ١٩٨١ ألب سويسري 
وأم من جنوب أفريقيا، كان العبه املفضل هو األملاني 
بوريس بيكر، ولعب كرة القدم حتى ســن الثانية 
عشرة، لكنه قرر التركيز فقط على التنس، وعندما 
بلغ الرابعة عشرة أصبح البطل الوطني في جميع 

الفئات في سويسرا، وبعدها في ١٩٩٨ فاز بلقب 
بطولة وميبلدون للصغار، لينضم بعدها لرابطة 

احملترفني ويبدأ مسيرة االجنازات.
تزوج في ٢٠٠٩ من العبة التنس السلوڤاكية 
السابقة ميروسالفا «ميركا» فافرينيتس، التي 
التقى بها في عام ٢٠٠٠ في دورة األلعاب األوملبية 
في سيدني، لكنها اعتزلت اللعب بسبب إصابة 
تعرضت لها في عام ٢٠٠٢، ولديهما ابنتان توأمان 

ميال وروز وولدان آخران ليو ولينارت.
من حيث عدد األلقاب الكبرى لم يعد فيدرر 
األكثــر تتويجا، بل تفوق عليه من هذه الناحية 
غرمياه اإلسباني رافايل نادال (٢٢) والصربي 
نوڤاك ديوكوڤيتش (٢١)، لكن في القلوب سيبقى 
السويسري الرقم واحد في كل مكان تقريبا. في 
وميبلدون التي تعتبر حديقته املفضلة، توج باللقب 
٨ مرات في إجناز لم يسبقه إليه أي العب، وفي 

روالن غاروس شعر اجلمهور باالرتياح لرؤيته يكمل 
مجموعته من األلقاب الكبرى بتتويجه عام ٢٠٠٩.

لقد حظي فيدرر بدعم مشجعيه في جميع الدورات 
والبطوالت من دون قيد أو شرط، حتى إن كان ذلك 

في بعض األحيان على حساب أبناء وطنهم.
ويعتبر نادال من الالعبني النادرين الذين جنحوا 
في التفوق على فيدرر في املواجهات املباشرة بعدما 
تغلب على السويســري ٢٤ مباراة من ٤٠، بينها 
١٤ مــن أصل ١٦ على املالعب الترابية املفضلة عند 
اإلســباني، وأبرزها فوزه على منافسه أربع مرات 

في نهائي روالن غاروس.
ويجتمع اجلميع تقريبا على حب فيدرر، حتى 
أولئك الذين يعتبرون من خصومه في أرضية امللعب 
مثــل األميركي أندي روديك الذي قال لفيدرر بعد 
خسارته أمامه في نهائي وميبلدون «أمتنى لو كنت 

أكرهك، لكنك لطيف جدا».
سجل حافل باأللقاب

إلى جانب ألقابه فــي البطوالت الكبرى، أحرز 
السويسري ستة ألقاب في بطولة املاسترز اخلتامية 
و٢٨ في دورات األلف نقطة للماسترز ولقبا في كأس 
ديفيس للمنتخبات وحتى ميدالية أوملبية ذهبية في 
الزوجي بجانب صديقه ستانيسالس فافرينكا عام 

٢٠٠٨ في بكني.
وتبقى الذهبية األوملبية في الفردي اللقب الكبير 
الوحيد الذي أفلت من فيدرر، الفائز باملجمل بـ١٠٣

ألقاب خالل مسيرته األسطورية التي تصدر فيها 
تصنيف رابطة احملترفني «إيه تي بي» ملدة ٣١٠ أسابيع 
في إجناز كان قياسيا حتى متكن ديوكوفيتش من 
جتاوزه عام ٢٠٢١ في طريقه للتربع على الصدارة 

ملدة ٣٧٣ أسبوعا.
هــذه العظمة لم تأت من فراغ، بل بدأت الرحلة 
منذ أن اكتشــفت باكرا موهبته، فهذه «اجلوهرة 

اخلام التي كانت بحاجة الى التلميع» وفقا لتعبيره 
اخلاص، احتاجت الى أن تقمع تهورها وميلها للخروج 
عن طورها عندما ال تسير األمور كما تريد. ولهذا 
السبب، وخالفا لنجوم كبار آخرين مثل السويدي 
بيورن بورغ واألميركي جيمي كونورز أو سامبراس 
ونادال، كان عليه االنتظــار حتى عامه االحترافي 
السادس في املالعب لرفع أول ألقابه الكبرى على 
عشــب وميبلدون عام ٢٠٠٣، حني كان في الثالثة 

والعشرين من عمره.
هذا اإلجناز الذي حققه في بطولة يعشقها، مثل 
بداية رحلة تاريخية في الـ «غراند ســالم» أحرز 
خاللها ١١ لقبا في أربعة مواسم بني ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، 
ما أحبط عزمية منافســيه في تلــك املرحلة أمثال 

األسترالي ليتون هيويت وروديك.
بزوغ نادال وديوكوڤيتش

باتت األمور أكثر صعوبة على السويسري مع 
صعود جنم نــادال وديوكوڤيتش ووصولهما الى 
النضج الرياضي، لكن فيدرر استمر في االنتصارات 
وزين أســطورته مبباريات ملحميــة، مثل نهائي 
وميبلدون ٢٠٠٧ (توج باللقب) و٢٠٠٨ (خسر ضد 
نــادال). وبعد فترة تراجع مؤقتة اعتبارا من ٢٠١١، 
سجل فيدرر عودة مذهلة في ٢٠١٧ و٢٠١٨ ليضيف 
الى مجموعته ٣ ألقاب جديدة في البطوالت الكبرى، 
رافعا رصيده الى ٨ في وميبلدون، و٦ في أستراليا، 
و٥ في فالشينغ ميدوز إضافة الى لقبه الوحيد في 

روالن غاروس عام ٢٠٠٩.
لقد دون فيدرر اســمه بأحــرف من ذهب في 
سجالت الكرة الصفراء عندما تخطى الرقم القياسي 
لسامبراس مع ١٤ لقبا في البطوالت األربع الكبرى، 
بفوزه بلقب وميبلدون عام ٢٠٠٩، في حني كان في 
سجل نادال ٦ ألقاب كبرى، مقابل لقب لديوكوڤيتش.
وألن األرقــام ال تكذب، كما يقال، وفي حني أن 

الســجالت وحدها لن تروي 
أبدا القصة كاملة، فقد يكون 
أسلوب فيدرر األنيق مع مرور 
الوقت، أكثر من إجنازاته، هو 

الذي مييزه عن أقرانه.
البدني  ورغم تكوينــه 
العــادي (١٫٨٥م)، متتــع 
فيدرر في الواقع بصفات 
اســتثنائية مــن ناحية 
السرعة وقدرة التحمل 
وقدرتــه على جتنب 
أفلت  التي  اإلصابات 
منهــا حتى جتاوز 
اخلامسة والثالثني 

من عمره.
خضع  وقــد 
عمليــة  ألول 
جراحيــة فــي 
عــام  حياتــه 
٢٠١٦ في ركبته 
تعرضه  بعــد 
لإلصابــة وهو 

يساعد طفلتيه على 
االغتسال، جعلته احملافظة على 

مستواه رغم تقدمه في العمر يحطم املزيد من األرقام 
القياســية، بينها أن يصبح في أستراليا عام ٢٠١٨
ثاني أكبر العب يحرز لقبا كبيرا بعد األســترالي 

كني روزوول.
لكن ومبا أن لكل شيء نهاية، رضخ فيدرر أخيرا 

لعامل العمر واإلصابة وقرر االعتزال.
ومع مغادرته مالعب الكرة الصفراء، تتحول معركة 
«اخللود» من أجل اللعبة إلى التنافس بني نادال، البالغ 

٣٦ عاما، وديوكوڤيتش الذي يصغره بعام.


