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فيدرر المرشح األقوى ونادال المنافس األبرز

وميبلدون.. »أم البطوالت« تنطلق اليوم

يدخل السويســري روجيه فيدرر الى املالعب العشبية 
لبطولة وميبلدون االجنليزية، ثالث البطوالت األربع الكبرى 
في كــرة املضرب التي تنطلق اليوم االثنني، مرشــحا أبرز 
للقب ثامن قياســي، في ظل منافســة يتوقع ان تكون على 

أشدها من االسباني رافايل نادال.
وهيمن الالعبان املخضرمــان على دورات كرة املضرب 
األساســية هذا املوســم، في ظل تراجع مستوى البريطاني 
أنــدي موراي املصنــف أول عامليا وحامــل لقب وميبلدون 
٢٠١6، والصربــي نوفاك ديوكوڤيتــش املصنف أول عامليا 

سابقا وبطل وميبلدون ثالث مرات.
وتقاسم فيدرر )٣5 عاما( ونادال )٣١ عاما( اللقبني الكبيرين 
لهذا املوسم، اذ أحرز السويسري للمرة اخلامسة لقب بطولة 
استراليا املفتوحة في يناير، واالسباني لقب بطولة فرنسا 

للمرة العاشرة )رقم قياسي( في يونيو.
ويحمــل فيدرر الرقم القياســي في عــدد ألقاب بطوالت 
»الغراند ســالم« مع ١8 لقبا، بفارق ثالثــة ألقاب عن نادال 

الذي انفرد باملركز الثاني.

ومبوجب قرعة وميبلدون، وفي حال تفاديا اخلسارة في 
املراحل األولى، قد يلتقيان في النهائي املقرر في ١6 يوليو، 
فــي اســتعادة لنهائي ٢٠٠8 الذي حســمه نــادال لصاحله، 
بعــد مواجهة تعد من أفضل املباريــات النهائية في تاريخ 

البطوالت الكبرى.

7 مرات
وأفاد فيدرر بطل وميبلدون سبع مرات، من فترة راحة 
بعــد إحرازه اللقب االســترالي، وغاب عن موســم الدورات 

على مالعب ترابية. 
وقــال فيدرر الذي يبحث عــن لقبه األول في وميبلدون 
منذ العام ٢٠١٢: »كنت أشكك بنفسي بعض الشيء في بداية 
األمر، علي ان أقر بذلك، ألن اخلسارة في الدور األول للمرة 
األولــى منذ ١5 عامــا على املالعب العشــبية زعزعت ثقتي 

بنفسي بعض الشيء«.
ويتشارك فيدرر عدد ألقاب وميبلدون مع االميركي بيت 

سامبراس.

وإضافة الى بطولة اســتراليا ودورة هاله، أحرز فيدرر 
هذه الســنة أيضا دورتي املاســترز لأللف نقطة في ميامي 
وسينســيناتي االميركيتــني، ولــم يخســر ســوى مرتــني 

)شتوتغارت وفي دورة دبي(.

رقم قياسي
أما نادال، فقد انفرد هذه السنة بالرقم القياسي لعدد االلقاب 
فــي بطولة روالن غاروس، وأحرز ألقاب دورة برشــلونة، 

ودورتي مدريد ومونتي كارلو للماسترز ألف نقطة.
اال ان »املاتادور« االسباني غالبا ما يعيش جتارب متناقضة 
في وميبلدون، فهو أحرز لقبها مرتني )٢٠٠8 و٢٠١٠(، وحل 
وصيفا ثالث مرات )٢٠١١، ٢٠٠٧، و٢٠٠6(. اال انه بني العامني 
٢٠١٢ و٢٠١5، أقصــي أربع مرات على يــد العبني من خارج 
املصنفــني املائة األوائــل عامليا، وغاب عــن بطولتي ٢٠٠9 

و٢٠١6 بسبب االصابة.
وفي ٢٠١٧، لم يخف نادال خشيته من قلق حول وضع 
ركبتيه، الســيما فــي ظل الضغط الــذي تفرضه املالعب 

العشبية عليهما.
وقال: »اذا شــعرت بألــم في الركبتني، أنا أدرك بســبب 
اخلبرة ان )تقدمي أداء جيد في البطولة( سيكون مستحيال«.

ديوكوڤيتش مستعد
وتتجه االنظار الى موراي )٣٠ عاما( متصدر التصنيف 
العاملي، والذي لم يحرز هذه السنة سوى لقب واحد )دورة 
دبي(، وخســر تســع مــرات آخرها في الــدور األول لدورة 
كوينز االجنليزية على يد االســترالي جوردان طومســون 

املصنف 9٠ عامليا.
وأعرب البريطاني عن »أمله« في ان يتمكن من الدفاع عن 
لقبه على املالعب العشبية لنادي عموم اجنلترا، مؤكدا انه 
يتدرب »بشــكل أقوى«، بحثا عن لقب ثالث له في البطولة 

)بعد ٢٠١6 و٢٠١٣(.
أما ديوكوڤيتش الذي وصل الى وميبلدون العام املاضي 
مصنفا أول عامليا، فيجد نفســه هذه السنة رابع التنصيف 

العاملي، ودون أي لقب كبير منذ روالن غاروس ٢٠١6.

حقــق املالكم األســترالي املغمور 
جيف هورن مفاجأة بإحلاقه الهزمية 
بالنجم الفليبيني ماني باكياو النتزاع 
لقــب بطــل العالم للوزن املتوســط 
)املنظمة العاملية للمالكمة( في نزال من 

١٢ جولة في مدينة بريزبني األسترالية 
أمام 5٠ ألف متفرج.

وحسم هورن )٢9 عاما( املواجهة 
بإجماع القضاة الثالثة )١١٧ـ  ١١١ و١١5 
ـ ١١٣ مرتــني( ليرفــع رصيده إلى ١6 

انتصارا وتعــادال واحدا في ١٧ نزاال 
خالل مسيرته. 

اما بالنسبة الى باكياو )٣8 عاما(، 
فقد مني بخســارته السابعة في 6٧ 

مباراة.

إخفاق تايلور وجيبيت بالدوري املاسي

اجليش يُسقط الكرامة في حمص

فشل األميركي كريستيان 
تايلور والعداءة البحرينية 
بتحقيــق  جيبيــت  روث 
مــا وعــدا بــه عشــية لقاء 
الدولــي أللعــاب  باريــس 
القــوى، املرحلة الســابعة 
من الدوري املاسي. وحقق 

عزز فريق اجليش صدارته 
بفوزه علــى مضيفــه الكرامة 
٢ـ  ٠ في حمص ضمن املرحلة 
الثانية والعشرين من بطولة 

سورية لكرة القدم.
ويديــن اجليــش بفــوزه 

تايلور بطل االوملبياد مرتني 
)٢٠١٢ و٢٠١6( والعالم مرتني 
)٢٠١١ و٢٠١5(، هدفه بإحراز 
املركــز األول في مســابقة 
الوثبة الثالثية لكنه فشل 
فــي حتقيق حلمه باجتياز 
عتبة ١8.٣٠ مترا وحتطيم 

ملدافعــه الدولي يوســف قلفا 
الهــدف األول  الــذي صنــع 
مبجهود فردي وبتمريرة متقنة 
للكــرة داخل املنطقــة تابعها 
رضوان قلعجي بقوة وســط 
شــباك الكرامة )٧6(، قبل أن 

الرقم القياسي الصامد منذ 
٢٢ عامــا واملســجل باســم 
البريطاني جوناثان ادواردز 
)١8.٢9 م(. في املقابل، كان 
فشل جيبيت، بطلة اوملبياد 
ريو ٢٠١6 في سباق ٣ آالف 
م موانــع، مزدوجا فهي لم 

يعود قلفا ويؤكد فوز اجليش 
مبجهود فردي بعد أن جتاوز 
عدة العبني وســدد بعيدا عن 

متناول احلارس )9٢(. 
ورفع اجليش رصيده في 
الصدارة إلــى 5١ نقطة مقابل 

حتقق ما كانت تصبو اليه 
القياســي  الرقم  بتحطيــم 
الــذي بحوزتهــا  الســابق 
)8:5٢.٧8 دقائق(، واكتفت 
باملركز الرابع فقط وبزمن 
بعيد جــدا عــن رقمها هو 

9:١٠.95 دقائق.

٢4 نقطــة للكرامــة في املركز 
العاشر.

وكانــت املرحلــة افتتحت 
بفــوز الطليعة على حطني 4 
ـ ٣ والنواعيــر على الفتوة ٣ 
ـ ٠ وجبلة على احلرية ٢ ـ ١.

ً سانشيز يدرّب »العنابي« مؤقتا
أعلن االحتاد القطري لكرة 
القدم قبــول اســتقالة مدرب 
األوروغوايانــي  املنتخــب، 
خورخي فوساتي، التي تقدم 
بها بشكل مفاجئ الشهر املاضي، 
وتعيني مــدرب منتخب دون 
٢٣ عامــا االســباني فيليكس 
سانشــيز بشكل موقت. وقال 
رئيس االحتاد الشيخ حمد بن 
خليفــة في بيــان »بعد تقدمي 
فوساتي استقالته سيتم إسناد 
مهمة قيادة العنابي في املرحلة 
املقبلة الى سانشيز«. وتتبقى 
لقطر مباراتان في التصفيات 
املؤهلة الى مونديال روســيا 
٢٠١8، وذلــك أمــام ســورية 
والصــني، على ان تقاما في ٣١ 
أغسطس واخلامس من سبتمبر 
علــى التوالي. وأشــار رئيس 
االحتــاد القطري الــى وجود 
»أسماء ملدربني كبار مطروحة 
للتعاقــد مــع أحدها يســاهم 

في جناح وتطوير املشــروع 
الكــروي«، دون اخلــوض في 
التفاصيل. وكان فوساتي )64 
عاما( أعلن استقالته من تدريب 
املنتخب في أعقاب املباراة ضد 
كوريا اجلنوبية ضمن اجلولة 
الثامنة من التصفيات اآلسيوية 
التــي أقيمت في ١٣ يونيو في 
الدوحة، وفاز فيها »العنابي« ٣ 
ـ ٢.وحتتل قطر املركز اخلامس 

في املجموعة األولى برصيد ٧ 
نقاط. ويتأهل متصدر كل من 
املجموعتني اآلسيوتني ووصيفه 
مباشرة الى مونديال ٢٠١8، على 
ان يخــوض املنتخبان اللذان 
يحتالن املركــز الثالث في كل 
مجموعة ملحقا قاريا، وينتقل 
الفائز منهما خلوض ملحق مع 
منتخب من الكونكاكاف.وكان 
فوساتي تولى تدريب املنتخب 
القطري للمرة الثانية في نهاية 
سبتمبر املاضي خلفا ملواطنه 
دانيال كارينيو الذي أقيل من 
منصبه بعد اخلسارة أمام ايران 
وأوزباكستان في أول جولتني 
من تصفيات كأس العالم. من 
جهته، قاد سانشــيز منتخب 
قطر للشباب الى الفوز للمرة 
األولى في تاريخه بكأس آسيا 
٢٠١4 والتأهل إلى كأس العالم 
في نيوزيلندا، ثم تولى تدريب 

املنتخب األوملبي في ٢٠١6.

خورخي فوساتي قرر الرحيل عن تدريب قطر 

غياب سيرينا وشارابوڤا يفتح باب املنافسة لدى السيدات
في غياب حاملة اللقب في العامني املاضيني األميركية 

سيرينا وليامس والروسية ماريا شارابوڤا بسبب 
اإلصابة، تبدو املنافسة لدى السيدات مفتوحة على 
مصراعيها في بطولة وميبلدون االجنليزية، ثالث 

البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب، والتي تنطلق 
اليوم االثنني. وتغيب وليامس حاملة الرقم القياسي في 
عدد األلقاب الكبرى )23 منها 7 في وميبلدون( بسبب 

احلمل، بينما أعلنت شارابوڤا التي عادت إلى املالعب في 
أبريل بعد ايقافها 15 شهرا بسبب املنشطات، انسحابها 

من وميبلدون التي أحرزتها عام 2004، إلصابة في 
الساق. وتبدو املنافسة في فئة فردي السيدات مفتوحة 

بشكل غير معهود منذ أعوام طويلة، ما قد مينح 
الفرصة لالعبات بإحراز لقبهن األول على املالعب 

العشبية في لندن، كاملصنفة أولى عامليا األملانية أجنليك 
كيربر )29 عاما(، أو الالتفية ييلينا أوستابنكو )20 

عاما( التي أحزرت باكورة ألقابها في يونيو بلقب بطولة 

فرنسا املفتوحة. ويقول املعلق الرياضي واملصنف 
البريطاني األول سابقا جون لويد »ثمة 15 العبة مرشحة 

إلحراز اللقب هذه السنة. هذه إحدى البطوالت األكثر 
تنافسا في تاريخ« وميبلدون التي يعود تاريخها الى 

1877.أما الالتفية أوستابنكو التي تقدمت الى املركز 13 
عامليا )بدال من 47( بعد فوزها في نهائي روالن غاروس 

على الرومانية سيمونا هاليب، فستجد نفسها حتت 
األضواء في وميبلدون، حملاولة إثبات ان جناحها على 

املالعب الترابية الفرنسية لم يجد مسألة حظ فقط.
وتعرف أوستابنكو مالعب وميبلدون جيدا، اذ سبق لها 

ان أحرزت عليها لقب الناشئات في العام 2014.
أما منافستها في نهائي روالن غاروس الرومانية 

سيمونا هاليب )25 عاما( املصنفة ثانية عامليا، فتسعى 
إلى تخطي الدور نصف النهائي في وميبلدون للمرة 

األولى. أما املصنفة ثالثة عامليا التشيكية كارولينا 
بليسكوفا )25 عاما(، فتدخل وميبلدون بعد إحرازها 

لقب دورة ايستبورن على حساب الدمناركية كارولني 
فوزنياكي.

كفيتوفا واثقة
وتبدو الفرصة سانحة أمام التشيكية بترا كفيتوفا )27 
عاما( التي أحرزت لقب وميبلدون مرتني )2011 و2014(، 

العائدة الى املالعب بعد غيابها ألشهر بسبب إصابة 
تعرضت لها بعد تصديها حملاولة لص سرقة منزلها في 
ديسمبر املاضي. وحققت كفيتوفا التي خاضت مباراتها 

األولى في بطولة روالن غاروس الشهر املاضي، لقبها 
األول بعد العودة في دورة برمنغهام االجنليزية، اال انها 

غابت عن دورة ايستبورن بسبب إصابة في عضالت 
املعدة. كما تبرز البيالروسية فيكتوريا أزارنكا )27 عاما( 

املصنفة أولى عامليا سابقا، والعائدة الى املالعب بعد 
إجازة أمومة امتدت عاما، مؤكدة انها »لم تفقدها الروح 

التنافسية«.

)أ.پ( االسترالي هورن يسقط الفلبيني باكياو أرضا في احللبة  

أسترالي ينتزع من باكياو لقب مالكمة وزن املتوسط


