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السويســرية  كالســاعة 
الدقيقة، يبدو جنم كرة املضرب 
روجيه فيــدرر. يختار دوراته 
بعنايــة، وفتــرات الراحة بدقة 
أكبر. في اخلامســة والثالثني، 
أحــرز لقبــا ثامنا قياســيا في 
بطولة وميبلدون االجنليزية، 
ثالثة البطوالت األربع الكبرى 
فــي كرة املضرب، وال يظهر أي 

نية العتزال قريب.
على مدى ١4 عاما، منذ لقبه 
الكبيــر األول فــي وميبلــدون 
٢٠٠3، حتول فيــدرر الذي يتم 
عامــه الســادس والثالثــني في 
الثامن من أغسطس املقبل، الى 
أحد أبرز األسماء في تاريخ كرة 
املضرب: ١9 لقبا )رقم قياسي( 
في البطوالت الكبرى، أكبر العب 
يحرز لقب وميبلدون واألول منذ 
عقود يحقق ذلك دون خســارة 

أي مجموعة.
إضافة الــى كل هذه األرقام 
واالجنازات، يثير فيدرر حيرة 
متابعيــه بقدرته على مواصلة 
تقــدمي هذا املســتوى بعد هذه 

املسيرة الطويلة.

  األولمبياد ومشاركته
هــل ميكــن تخيــل وجــود 
»املعلم« فيدرر في دورة االلعاب 
األوملبية في طوكيو ٢٠٢٠، والتي 
ال تزال ذهبيتها غائبة عن سجله 

في الفردي؟

طرح الســؤال علــى النجم 
هامــش  علــى  السويســري 
وميبلدون، فأجــاب بهدوء »لم 
أتخذ بعد القرار بشأن االلعاب 
االوملبية«، علما أنه سيكون قد 
بلغ حينها التاسعة والثالثني.

في تصريح آخر، ترك فيدرر 
املجال مفتوحا أيضا على احتمال 
مواصلته اللعب حتى بعد هذه 

التالية، وحصد لقبا سابعا في 
وميبلــدون، واســتعاد صدارة 
العاملــي لالعبــني  التصنيــف 

احملترفني.

 2013 األسوأ 
كان عــام ٢٠١3 من األســوأ 
في مســيرته: خرج مــن الدور 
الثاني في وميبلدون، ولم يحرز 
سوى لقب وحيد في دورة هاله 
االملانيــة. عــاد بقــوة بعد ذلك 
مجــددا، وخاض النهائي مرتني 

في وميبلدون
 )٢٠١4 و٢٠١5( ليخسر أمام 
ديوكوڤيتش، ونهائي فالشينغ 
ميدوز األميركية عام ٢٠١5 حيث 
خسر مرة جديدة أمام الصربي.
هذه الســنة، أحــرز فيدرر 
بطولتني مــن البطوالت الثالث 
الكبرى التي أقيمت حتى اآلن، في 
إجناز لم يحققه منذ عام ٢٠٠9، 
علما أن ســجله فــي املباريات 
هذه الســنة هو 3١ فوزا مقابل 

خسارتني فقط.
أدائــه وتراجــع  فــي ظــل 
ديوكوڤيتش واملصنف أول عامليا 
البريطانــي أندي موراي، يبدو 
فيدرر األقــرب للتتويج مجددا 
في بطولة فالشينغ ميدوز التي 
سبق له إحراز لقبها خمس مرات، 

آخرها في ٢٠٠٨.
وأملح السويسري الى احتمال 
ان يرتاح مجددا استعدادا لهذه 

الســن. فــردا على ســؤال عن 
احتمال بقائه على أرض امللعب 
حتى األربعني، أجاب »ممكن، اذا 
سمحت صحتي وكان كل شيء 

على ما يرام«.

 2018 للدفاع 
سيعود فيدرر في ٢٠١٨ الى 
وميبلــدون للدفاع عن لقبه، اذ 
أكد ان »هذه البطولة تساعدني 
علــى االســتمرار الطــول فترة 
ممكنة«، علمــا انه ملتزم حتى 
٢٠١9 باللعب في دورة بازل )5٠٠ 

نقطة(، مسقط رأسه.
وخالل البطولة االجنليزية 
التي بــات متخصصا فيها، أكد 
فيدرر ان »للصحة أهمية خاصة 
في خياراتي. سأبقى حذرا جدا 
فيما يخص عدد املباريات التي 
ســأخوضها، وكذلــك لياقتــي 

البدنية«.

 ليست العودة األولى 
هذه »العودة« السويسرية 
الى األداء الرفيع ليست األولى.
ففــي ظــل الصعــود القوي 
للصربي نوفــاك ديوكوڤيتش 
عام ٢٠١١، بدأت التقارير تتحدث 
عن أفول جنم فيدرر وشعوره 
باإلحبــاط وعــدم القــدرة على 
منافســة »القــوي اجلديد« في 
ســاحة كــرة املضــرب. اال ان 
السويســري عــاد في الســنة 

البطولة املقرر انطالقها في ٢٨ 
أغسطس املقبل، ورمبا الغياب 
عــن دورة مونتريــال الكندية 
للماســترز، واالكتفــاء بــدورة 

سينسيناتي للماسترز.

 قراره عائلي 
ويشير فيدرر الى ان أي قرار 
بهذا الشأن سيتخذه مع فريقه 

وعائلته.
وقال »طرحت عليهم السؤال 
بشــكل صريــح، للجميــع في 
فريقي، اذا كنت مــا زلت قادرا 
علــى الفوز في بطوالت كبرى. 
مبدئيا كانت االجابة نفسها منهم 
دائمــا: اذا اعتقــدت انك بصحة 
ســليمة ١٠٠%، ومستعد بشكل 
جيد ومتلهــف للعب، فإذن كل 

شيء ممكن«.
وأضــاف »هــذا مــا حصل، 
وكانوا على حق )...( لذلك اعتقد 
ان الراحة العــام املاضي كانت 
ضرورية إلعادة التقييم والعودة 

بدنيا مائة باملائة«.
كان مفتاح جناح فيدرر هذه 
السنة املالءمة بني مستواه البدني 
ومشــاركته على أرض امللعب، 
للحفــاظ على تــوازن يتيح له 
تقدمي األداء األفضل في احملطات 

األساسية.
ويبــدو ان هــذا األســلوب 
ســيكون هو املعتمد في الفترة 
املقبلة من قبل السويسري الذي 

)أ.ف.پ( فيدرر وموغوروزا مع فيليب بروك في حفل خاص 

اإلسباني فوكينا رافعا الكأس

ما زال تنقصه 
امليدالية الغالية 

في أوملبياد 
طوكيو 2020

سندرس مسألة 
وجود مراكز بها 

وفرة من الالعبني 
وأخرى تعاني 

من النقص

.. وترتيب العشر األوليات

  1-  التشيكية كارولينا بليسكوفا 6855 نقطةروجيه يتأهل إلى البطولة اخلتامية للموسم
  2-  الرومانية سيمونا هاليب 6670
  3-  االملانية أجنيليك كيربر 5975
  4 -  البريطانية جوهانا كونتا 5110

  5-  االسبانية غاربيني موغوروتسا 4990
  6-  االوكرانية إيلينا سفيتولينا 4935

  7-  الدمناركية كارولني فوزنياكي 4780
  8-  الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 4500

  9-  االميركية ڤينوس وليامس 4461
  10-  الپولندية أنييسكا رادفانسكا 3985

أعلنت الرابطة العاملية لالعبي التنس احملترفني تأهل 
الالعب السويسري روجيه فيدرر للبطولة اخلتامية 

ملوسم بطوالت التنس بالعاصمة البريطانية لندن واملقرر 
إقامتها في نوفمبر املقبل.

ويعتبر فيدرر ثاني الالعبني املتأهلني للبطولة اخلتامية 
بعد االسباني رافايل نادال.

وتضم البطولة اخلتامية ملوسم بطوالت التنس الالعبني 
الثمانية األفضل في املوسم، وتلعب منذ العام 2009 على 
ملعب »أو 2« في لندن، وستقام هذه السنة في الفترة ما 

بني يومي 12 و19 نوفمبر املقبل.

رومينيغه: ال نريد أليكسيس سانشيز
التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
لبايرن ميونيخ كارل هاينتس 
رومينيغــه أن بطــل الدوري 
األملانــي لم يعــد مهتما بضم 
التشــيلي  الدولــي  اجلنــاح 
اليكسيس سانشيز من أرسنال.
وعــدل بايــرن عــن فكرة 
ضم النجــم التشــيلي بعدما 
حصــل مدربه اإليطالي كارلو 

انشيلوتي على مبتغاه بضم 
الكولومبــي  الوســط  العــب 
خاميــس رودريغيز باالعارة 
لعامني من ناديه ريال مدريد.
وقال رومينيغه ملجلة 
»كيكر« األملانية »لم تعد لنا 
عالقة مبوضوع سانشيز 
واتفقنا مع مدربنا على أننا 
ال نريــد إضافــة أي العب 

جديد في خط املقدمة.
وذكرت وسائل اإلعالم في 
اآلونــة األخيــرة أن البافاري 
يزاحم مان سيتي على خدمات 
سانشيز )٢٨ عاما( الذي يتبقى 
له عام من عقده مع أرســنال، 
وهو مياطل في متديد ارتباطه 

بالنادي اللندني.
وأشــارت وســائل اعــالم 

الى ان الغانرز قد يتخلى عن 
أفضل هداف في تاريخ املنتخب 
التشــيلي مقابــل 9٠ مليــون 
يورو، اال أن املدرب الفرنسي 
لفريــق »املدفعجية« أرســني 
فينغر أكد األسبوع املاضي بقاء 
سانشيس، مضيفا ان الالعبني 
مرتبطــون بعقود ونتوقع أن 

يحترموها.

زوجة توتي متنعه من التجربة اليابانية
تخلــى نــادي طوكيــو 
فردي الياباني عن ســعيه 
لضم القائد السابق لنادي 
روما االيطالي فرانشيسكو 
توتي بســبب عــدم رغبة 
زوجة األخير في االنتقال 
األقصــى،  الشــرق  الــى 
بحســبما كشــفت وسائل 

اإلعالم اليابانية.
ونقلت صحيفة »نيكان 
ســبورتس« عــن رئيــس 
النــادي الياباني هيدياكي 
هانيو قوله »في النهاية لم 
يتمكن توتي من احلصول 
علــى موافقــة زوجتــه، 
ولسوء احلظ ليس أمامنا 
سوى خيار االنسحاب من 
املفاوضات«، مضيفا »كنت 
مستعداً للسفر الى ايطاليا«.
وأشارت الصحيفة الى 
أن زوجــة توتــي، ايالري 
بــالزي، لعبت دورا مؤثرا 

جدا في انهاء مسعى النادي 
اليابانــي باحلصول على 
خدمــات صانــع األلعــاب 

البالــغ 4٠ عامــا، فيما أكد 
هانيو »اردت حقا أن أرى 
توتي بقميــص فردي. لو 
حصل ذلك، لكان األمر مثيراً 
للغاية لكن األمر انتهى حتى 
قبل اجللوس على الطاولة« 

للتفاوض.
وارتبط اسم توتي الذي 
رحــل فــي نهاية املوســم 
املاضــي عــن رومــا بعــد 
مســيرة ٢5 عامًا، بانتقال 
محتمل الى الدوري األميركي 
للدفــاع عن ألــوان ميامي 
أف سي الذي يشرف عليه 
زميله السابق في املنتخب 
اإليطالي أليساندرو نستا.
ويبقــى االعتــزال مــن 
اخليارات الواردة بالنسبة 
الى توتي الذي بدأ مشواره 
الكروي مع روما حني كان 
في السادســة عشــرة من 

عمره عام ١993.

ملك روما توتي وأسرته

أحرز »19 لقباً« مسجالً رقماً قياسياً ألكبر العب ..واألول يحقق ذلك دون خسارة أي مجموعة

فيدرر متوجاً في وميبلدون: كرة التنس بتوقيت سويسري

»املايسترو« السويسري فيدرر يحمل كأس وميبلدون حلظة دخوله قاعة االحتفال

ڤالڤيردي: الصفقات اجلديدة لن تضيف الكثير لبرشلونة
أعرب ارنستو ڤالڤيردي، 
املدير الفنــي اجلديد لنادي 
برشــلونة االســباني، عــن 
ســعادته بفريقــه، مشــيرا 
في الوقت نفســه إلى أنه ال 
يستبعد انضمام العبني جدد.
وقال ڤالڤيردي امس في 
أول مؤمتــر صحافي له في 
برشلونة »أنا سعيد للغاية 
بالوضع احلالي وبالطريقة 
التي تســير بها األمور، أرى 
الفريق سعيدا، األمر يتعلق 
اآلن باالنطــالق فــي العمل 
وباحلصول على لياقة بدنية 
جيــدة، علينا حتديد بعض 
األشياء، أنا مسرور للغاية«.
وأكد مــدرب برشــلونة 
أنــه يعمــل مع فريــق كبير 
وأنه سعيد بوجود الالعبني 

احلاليني.
وأضاف: »سندرس مسألة 
وجود مراكز بهــا وفرة من 
الالعبــني وأخرى تعاني من 
النقص، علينــا أن نثمن ما 
لدينا هنا، فــي احلقيقة هم 

العبون جيدون للغاية«.
أنــه  ونفــى ڤالڤيــردي 
الفلســفة  تغييــر  ينــوي 
التي يتبعها برشــلونة منذ 
ســنوات، واســتطرد قائال: 
»بدأنــا العمــل منــذ فتــرة 
قصيرة ولكن اكتشفنا بعض 
املشكالت، نحن مجبرون على 
االستحواذ على الكرة واللعب 
بشكل هجومي، الطابع املميز 
لبرشلونة سيكون حاضرا«.

ولم يكشف املدرب املولود 

في إقليم الباســك االسباني 
عن طريقــة لعبه مع فريقه 
اجلديــد، إال أنه من الواضح 
أنه لن يغير أي شيء يتعلق 
بالثالثــي )ميســي ولويس 
أو )إم  ســواريز ونيمــار( 
الذيــن ميثلــون  إن(،  إس 
القــوة الهجوميــة الضاربة 

لبرشلونة.
وأوضح ڤالڤيردي قائال: 
»ســنعمل بشــكل طبيعــي 
وسنتابع تقلب الظروف خالل 
املوسم، ندرك أهميتهم الكبيرة 
وقدرتهم على بث الرعب في 

)أ.ف.پ( أرنستو ڤالڤيردي يتحدث في أول مؤمتر صحافي له 

نفوس املنافســني، كل شيء 
جديد بالنســبة لــي، يتعني 
علــي أن أتعرف عليهم جيدا 
والتأقلم على طريقة أدائهم«.
وأشاد ڤالڤيردي بالنجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
وقال »انه العب فريد ودوره 
في املســتقبل ســيكون هو 

نفس دوره في املاضي«.
اللعب  وتابــع: »ميكنــه 
في أي مركز وبشــكل جيد، 
سيكون مؤثرا بشكل إيجابي 
بالنســبة لنا، إنــه دائما ما 
ينهي الهجمــات في مناطق 
مؤثرة، وجود ميسي بجانبي 
مينحني شعورا باالرتياح، 
عندمــا تكــون منافســا لــه 
الالعبني  ســينقصك دائمــا 

الالزمني إليقافه«.
وأشــار ڤالڤيــردي إلــى 
إمكانيــة ضم العبــني جددا 
لصفوف برشلونة ولكنه أشاد 
في الوقت نفســه بالالعبني 
احلاليني في الفريق، وأضاف 
قائال: »الصفقات األفضل هي 
املوجودة بالفعل في فريقي، 
هــذا هو ما أنظــر إليه بعني 
التقدير، إنهم األفضل، النادي 
يراقب سوق االنتقاالت، من 
الصعب حتسني ما لدينا هنا«.

واختتم املدرب االسباني 
قائال: »فكرتي هي العمل مع 
الالعبني املوجودين حاليا، 
النادي سيتولى مسؤولية 
املفاوضات، ولكن احلصول 
علــى فريق أفضــل هو أمر 

معقد للغاية«.


