
وا�س��ل ليفربول مطاردته للمت�سدر ت�سيل�سي 
بتغلبه على �س��يفه �س��توك �سيتي 1-4 على 
ملعب "اأنفيلد رود" يف اجلولة الثامنة ع�رشة 

من الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وتقدم �س��توك اأول عرب جوناث��ان والرتز يف 
الدقيق��ة 12، قب��ل اأن يقلب ليفرب��ول الأمور 
ل�س��احله بثالثية تناوب على ت�س��جيلها كل 
م��ن اآدم للنا )35( وروبرتو فريمينو )44( 
وجيانيلل��ي اإمب��ول )59 خط��اأ يف مرم��اه( 

ودانييل �ستوريدج )70(.
وارتفع ر�س��يد ليفربول يف املركز الثاين اإىل 
40 نقط��ة، بف��ارق 6 نقاط وراء ت�سيل�س��ي، 
فيما يحتل �س��توك �سيتي املركز الثالث ع�رش 

بر�سيد 21 نقطة.
ومل ت�س��م ت�س��كيلة ليفرب��ول عل��ى مفاجاآت 
تذك��ر، ف�س��ارك راجن��ار كالف��ان اإىل جانب 
دي��ان لوفرين يف عمق الدفاع لعدم جاهزية 
جويل ماتيب، ووا�سل فيليبي كوتينيو غيابه 
لالإ�س��ابة، فيما جل�س دانييل �ستوريدج على 
مقاع��د الب��دلء حل�س��اب البلجيك��ي ديف��وك 

اأوريجي.
يف املقابل، �س��ارك مهاجم ليفربول ال�سابق 
بي��رت كروات���س اأ�سا�س��ًيا يف ت�س��كيلة �س��توك 
�س��يتي التي غاب عنها لالإيقاف النم�س��اوي 
مارك��و اأرناوتوفيت���س، فيما ف�س��ل املدرب 
�س��ريدان  ال�س��وي�رشي  اإبق��اء  هي��وز  م��ارك 

�ساكريي على مقاعد البدلء.
ورغم البداية ال�رشيعة من اأ�س��حاب الأر�س، 
الت�س��جيل  يف  املب��ادر  �س��يتي  �س��توك  كان 
بالدقيق��ة 12 بعدم��ا رف��ع الهولن��دي اإريك 
بيرتز عر�س��ية من الي�س��ار قابلها الإيرلندي 
جوناثان والرتز يف ال�س��باك بعدما هرب من 
رقابة دي��ان لوفرين، وبعدها �س��ن ليفربول 
�سل�س��لة من الهجمات، و�س��دد الظهري جيم�س 
ميلرن بجانب املرمى، قبل اأن يباغت �س��توك 
�سيتي م�سيفه بهجمة مرتدة كاد يحرز منها 
لع��ب ليفربول ال�س��ابق جو األن هدًف��ا ثانًيا 
لول تاألق حار�س ليفربول �سيمون مينيوليه.

ولع��ب كراوت���س دور املدافع يف الدقيقة 25 
عندم��ا اأبع��دا متري��رة للنا من خ��ط مرمى 

�س��توك يف الدقيقة 25، و�سكا للنا خطورة 
على مرمى ال�سيف بتحركاته، وو�سع زميله 
روبرتو فريمينو يف موقف منا�سب للت�سجيل 
لكن كرة الأخري علت العار�سة، قبل اأن يحرز 
للن��ا نف�س��ه هدف التع��ادل يف الدقيقة 34 
بعدم��ا اخ��رتق من اليم��ن وح��اول التمرير 
لكن الدفاع قطع الكرة لتعود لالعب ليفربول 
الذي �سدد يف الزاوية ال�سيقة داخل ال�سباك.

وقبل نهاية ال�س��وط الأول، ا�س��تقبل فريمينو 
متري��رة من ميلرن داخل منطقة جزاء �س��توك 
لي�س��دد الكرة اأر�سية ارتطمت بالقائمن قبل 
اأن تتهادى يف ال�سباك هدًفا ثانًيا لليفربول. 
ويف الوقت بدل ال�س��ائع اأهدر ميلرن فر�س��ة 
ت�س��جيل الهدف الثالث للم�سيف بعدما مرت 

كرته بجانب املرمى.
مل يختلف ال�س��وط الثاين عن الأول، فوا�س��ل 
ليفرب��ول �س��غطه ومل يف�س��ح املج��ال اأم��ام 
لعب��ي �س��توك �س��يتي للتق��دم نح��و المام، 
واأ�سفر هذا ال�سغط عن هدف ثالث يف الدقيقة 
59 بعدم��ا م��رر القائد جوردان هندر�س��ون 

ك��رة بينية اإىل اأوريجي يف الناحية الي�رشى، 
فاأر�سل البلجيكي الكرة اأمام املرمى ليكملها 
جيانيلل��ي اإميبول ب�س��باك فريق��ه عن طريق 

اخلطاأ.
وكاد �س��اديو م��اين يدون ا�س��مه على لئحة 

 61 الدقيق��ة  يف  ليفرب��ول  م�س��جلي 
بعدم��ا ارت��دت كرته م��ن الدفاع اإىل 
ركني��ة مل تثم��ر، ث��م اأج��رى م��درب 
ليفرب��ول يورج��ن كل��وب تبديل��ن 
دفعة واحدة باإ�رشاك اإميري ت�س��ان 

ودانيي��ل 

 ، ج يد ر �س��تو
ت��رك  والأخ��ري 

�رشيع��ة  ب�س��مة 
على اأحداث 

للقاء  ا

باإح��راز اله��دف الراب��ع بع��د ا�س��تغالله كرة 
خاطئ��ة م��ن مداف��ع �س��توك �س��يتي راي��ان 
�سوكرو�س، ليتجاوز احلار�س مبهارة وي�سع 

الكرة يف ال�سباك اخلالية.
ومل ت�س��لح تبديالت �ستوك التي ا�سرتك 
من خالله��ا املهاجم العاج��ي ويلفريد 
بوين واجلناح الهولندي اإبراهيم اأفيالي، 
وا�س��تمر ليفربول يف تناقل الكرة براحة 
و�سهولة، ودخل الإ�سباين األربتو مورينو 
اأر�س امللعب لي�س��ارك يف مباراته رقم 

100 مع الفريق الأحمر.
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اأعلن نادي مالجا الإ�سباين اأن مدرب الفريق الأول 
خواندي رامو�س، قرر الرحيل عن من�سبه.

وك�س��ف الن��ادي الإ�س��باين من خ��الل بيان ل��ه اأنه 
تو�س��ل لتفاق مع امل��درب من اأجل ف�س��خ التعاقد 
بينهم��ا قب��ل املوع��د املح��دد لنته��اء التعاقد يف 
2019. وكان رامو�س 62/ عاما/ قد اأبدى رغبته 
قب��ل اأي��ام يف الرحيل ع��ن مالجا، بي��د اأن النادي 
مل يقب��ل ا�س��تقالته حينئذ. وقال ن��ادي مالجا يف 
بيان��ه: "خوان��دي رامو���س والن��ادي تو�س��ال حلل 
ودي لف�س��خ التعاقد، ال��ذي كان يربط بن الطرفن 
يف هذا املو�س��م وخالل املو�سمن القادمن اأي�سا". 

واأو�س��حت ال�س��حافة الإ�س��بانية اأن رحيل رامو�س 
ع��ن مالجا يرجع اإىل عالقته غري اجليدة مع مالك 
الن��ادي، رئي�س الوزراء القطري، ال�س��يخ عبد اهلل بن 
نا�رش الثاين. ويرحل رامو�س عن مالجا وهو يحتل 
املركز احلادي ع�رش يف الدوري الأ�س��باين بر�س��يد 
21 نقط��ة جمعها من 16 مب��اراة. وحتى التعاقد 
مع مدي��ر فني جديد خلفا لرامو���س، يتوىل املدرب 
مار�س��يلو رومريو املهمة موؤقتا. واأ�س��ارت التقارير 
ال�س��حفية اإىل اأن الإ�سباين اأو�سكار جار�سيا، املدير 
الفني احلايل لنادي ريد بول �سالزبورج النم�ساوي، 

هو اأقرب املر�سحن خلالفة رامو�س.

�سجل را�سيل وي�س��تربوك "الثالثية املزدوجة" رقم 
30 له يف 2016 ليعادل الرقم القيا�س��ي امل�سجل 
قب��ل 50 عام��ا، وق��اد فريق��ه اأوكالهوم��ا �س��يتي 
ثان��در اإىل الف��وز على م�س��يفه ميام��ي هيت 106 
/ 94 �سمن مناف�س��ات دوري كرة ال�سلة الأمريكي 
للمحرتف��ن. وع��ادل وي�س��تربوك الرق��م القيا�س��ي 
خ��الل الربع الثالث من املب��اراة التي اأحرز خاللها 

29 نقطة و17 متابعة و11 متريرة حا�سمة.
وكان الرقم القيا�س��ي قد �سجل قبل ن�سف قرن، من 
جانب الالعب اأو�س��كار روبرت�سون، ح�سب ما ذكرته 
و�س��ائل اإعالم اأمريكية. ويحمل روبرت�س��ون اأي�س��ا 
الرقم القيا�س��ي لعدد الثالثيات املزدوجة امل�سجلة 
خالل مو�س��م، وحققه يف مو�س��م 1961 / 1962، 
وميك��ن لوي�س��تربوك موا�س��لة التاأل��ق لتحطيم هذا 

الرقم اأي�سا يف املو�سم احلايل.

ومع ذلك، اأكد وي�ستربوك اأنه ل يركز على اأي اأرقام 
قيا�س��ية يف الوقت احلايل، واأو�س��ح "ال�سيء الأكرث 

اأهمية هو اأن نحقق الفوز كفريق."
واأ�س��اف: "زمالئي يقدمون عمال رائعا ، فقد �سهلوا 

الأمر علي، و�ساأحاول دائما م�ساعدتهم."
وميكن لوي�س��تربوك النفراد بالرقم القيا�س��ي الذي 
�س��جله روبرت�سون يف 1966، من خالل املباراتن 
املتبقيتن لثان��در يف 2016 ، حيث يلتقي الفريق 
ممفي���س جريزلي���س ولو���س اأجنلي�س كلي��ربز اليوم 

اخلمي�س وال�سبت، على الرتتيب.
ويف مباريات اأخرى، تغلب بو�س��طن �سلتيك�س على 
ممفي�س جريزلي�س 113 / 103 وهيو�سنت روكت�س 
على م�سيفه دال�س مافريك�س 123 / 107 ويوتا 
ج��از عل��ى م�س��يفه لو���س اأجنلي�س ليك��رز 102 / 

.100

قررت معظم اأندية الدوري الأملاين، ا�ستغالل 
ف��رتة توقف املناف�س��ات املحلي��ة يف تطبيق 
برنام��ج اإعداد مكثف لالعبن خارج اأملانيا، 
وعزف��ت الأندية عن التوج��ه لرتكيا مرجعن 
ال�س��بب اإىل خماوف من عدم ا�ستقرار الو�سع 

الأمني بها.
وحت��ى وق��ت قري��ب، كان اأكرث م��ن ثلث هذه 
الأندي��ة ب�س��دد التوج��ه لإقامة املع�س��كرات 
على �س��واطئ الريفريا برتكي��ا وبالأخ�س يف 
منتج��ع بيلي��ك، حي��ث كان��ت الأندي��ة تعترب 

الأجواء مثالية بها.
ورغ��م اأن ال�س��تعدادات للن�س��ف الث��اين من 
املو�س��م بداأت ب�س��كل م�س��بق من خالل اإجراء 
اختب��ارات طبي��ة، حددت 3 اأندي��ة هي كولن 
واإجنول�ستاد وفريدر برمين، 2 يناير/كانون 

ثان املقبل موعدا ل�ستئناف التدريبات.

ومثلما كان احلال يف املو�س��م املا�سي، قرر 
نادي��ا كولن واإجنول�س��تاد البق��اء يف اأملانيا 
وكذل��ك ق��رر هوفنه��امي ع��دم ال�س��فر لإقامة 

مع�سكر خارجي يف ظل ق�رش فرتة التوقف.
ويتوج��ه 10 ف��رق اإىل اإ�س��بانيا، بينما يقيم 
ليبزيج، ال�س��اعد حديثا للبوند�سليجا والذي 
يحت��ل املركز الثاين خلف البايرن، مع�س��كره 

يف الربتغال.
بينم��ا تتوجه 4 ف��رق، منها باي��رن ميونيخ 
حامل اللقب، اإىل العا�س��مة القطرية الدوحة، 
ويتوجه باير ليفرك��وزن اإىل مدينة اأورلندو 
بولية فلوريدا الأمريكي��ة للمرة الثالثة على 

التوايل.
وهامب��ورج،  فرانكف��ورت  اآينرتاخ��ت  اأم��ا 
�س��يجريان ا�س��تعداداتهما يف اأبو ظبي ودبي 

بالإمارات.

ماالجا يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع خواندي راموس

ويستبروك يقود ثاندر للفوز على هيت بدوري السلة األميركي

وق��ال املن�س��ق الإعالم��ي ح�س��ن اخلر�س��اين ان "اختيار 
الحت��اد ل�س��الح حميد مدرب��ا حلرا�س املنتخ��ب جاء بعد 
درا�س��ة م�ستفي�س��ة ملدربي احلرا�س يف العراق"، مبينا ان 

"العراق ميتلك مدربي حرا�س جيدين".
وتابع ان "ت�س��مية �س��الح حميد مل ت��اأت اعتباطا، بل يف 
�س��وء ما قدمه من اجنازات خالل تدريبه حلرا�س املرمى 
ملختلف الفرق"، م�س��ريا اىل ان��ه "ل ميكن اغفال دوره يف 
اع��ادة حرا�س مرم��ى اىل الواجهة بعد تردي م�س��توياتهم 

الفنية".
ولف��ت اخلر�س��اين اىل ان "مدرب املنتخب الوطني را�س��ي 
�سني�س��ل طال��ب احتاد الكرة بت�س��مية �س��الح حميد مدربا 
حلرا���س املنتخ��ب"، مردف��ا ان "حميد �س��يكمل م��ا قدمه 

املدرب ال�سابق حلرا�س مرمى املنتخب �سهيل �سابر".
واكد على ان "ال�س��تقرار والتوا�س��ل بن املدرب وحرا�س 

املرمى يعطي زخما كبريا للمنتخب يف مهمته".
م��ن جهته قال م��درب املنتخب الوطني را�س��ي �سني�س��ل 
ان �س��غط مباري��ات ال��دوري وتداخ��ل م�س��اركة ال��زوراء 
والق��وة اجلوي��ة يف بطولة كاأ�س الحتاد ال�س��يوي وكذلك 
حتدي��د مواعي��د املباري��ات املوؤجل��ة من ال��دوري اجربنا 
عل��ى حتديد موع��د جتمع املنتخ��ب قبل مباراة ا�س��رتاليا 
بع���رشة اي��ام فق��ط ، لفت��ا ان الفريق �س��يتجمع يف بغداد 
ويغادر اىل عمان و�س��يلتحق هن��اك املحرتفون يف الدول 
ال�س��كندنافية لنتهاء م�سابقة الدوري يف تلك الدول على 

امل التحاق بقية الالعبن املحرتفن تباعا.
وا�س��ار اىل ان اتفاقا جرى بن جلن��ة املنتخبات واملالك 
الفن��ي لتاأم��ن مب��اراة جتريبية اوىل مع لبن��ان تقام يف 
طه��ران عل��ى ام��ل موافق��ة الحتاد الي��راين عل��ى تثبيت 
املباراة التجريبية يف ال�س��ابع ع�رش من اذار املقبل لنكمل 

اعداداتنا ملواجهة الكنغر ال�سرتايل.
وكان �سني�س��ل ق��د اعرب يف وقت �س��ابق ع��ن قلقه حيال 
تداخل م�سابقة كاأ�س الحتاد الأ�سيوي وقربها من مرحلة 

اإعداد املنتخب للمرحلة الثانية من ت�سفيات كاأ�س العامل، 
مبا قد ي�رش بتجمع الفريق وحت�سريه بال�سكل الأمثل.

وق��ال �سني�س��ل "القل��ق يراودنا ك��ون املب��اراة التجريبية 
م��ع منتخ��ب اإيران مل حت�س��م بع��د وجتم��ع الفريق يف ظل 
توا�سل م�سابقة الدوري ي�سعب علينا مهمة جتمع الفريق، 
بالإ�س��افة اإىل تداخ��ل بطول��ة كاأ���س الحت��اد ال�س��يوي 
لالأندي��ة، وه��ي عام��ل �س��غط اأي�س��ا يف تاأم��ن املباراة 

التجريبية".
وع��ن املنتخ��ب، اأك��د �سني�س��ل اأن ال��دوري اأف��رز بع���س 
اخلامات اجليدة، م�س��يًفا: "نتوقع دع��وة بع�س الالعبن 
اجلدد و�س��مهم للقائمة ب��دل ممن مل يثبتوا اأحقيتهم، باب 
املناف�س��ة م��ا زال مفتوًح��ا ون�س��جل من خ��الل متابعتنا 

للدوري كل التفا�سيل والبحث عمن ي�ستحق الفر�سة".
واختم �سني�س��ل: "ن�س��عى لأن جنهز املنتخ��ب وجمعه قبل 
ف��رتة من املباري��ات الر�س��مية، واأملنا اأن نوؤم��ن املباراة 
التجريبي��ة لن�س��من ال�س��تقرار قبل ال���رشوع يف املرحلة 

الثانية من ت�سفيات املونديال"

من جانبه قال ع�س��و احتاد الكرة فالح مو�سى ان الحتاد 
خ��رج بعدة تو�س��يات من خالل اجتماع��ه باجلهاز الفني 
للمنتخ��ب الوطن��ي ومل��دة يوم��ن  م�س��رياُ اىل ان اب��رز 
الق��رارات كان��ت اختي��ار �س��الح حمي��د م��ن بن خم�س��ة 
مر�س��حن كمدرب حلرا���س مرمى املنتخ��ب الوطني وفق 

قناعة �سني�سل .
وا�س��اف مو�س��ى : بع��د نقا���س م�س��تفي�س وط��رح العديد 
م��ن اخليارات وقع الختيار عل��ى املدربن عبد الله عبد 
احلميد و�س��باح م�س��طفى للعمل كم�ست�س��ارين للمنتخب 
الوطن��ي ، مبينًا ” ان اختيار هذين ال�س��من جاء بالنظر 
للخربة الكبرية التي ميتلكانها ولكونهما يعمالن يف جلنة 

املنتخبات الوطنية والتي تعترب ا�ست�سارية من ال�سا�س .
وتابع : اخليارات جاءت بقناعة تامة من مدرب املنتخب 
الوطني را�س��ي �سني�سل وبالت�س��اور مع جلنة املنتخبات ، 
موؤكداُ ” ان احتاد الكرة �سيوا�س��ل دعمه للمنتخب الوطني 
م��ن اج��ل الظه��ور ب�س��كل ممي��ز يف املرحل��ة الثاني��ة من 

الت�سفيات ال�سيوية.

ماجات في ورطة! من زاوية 
اخرى

جنح املدرب الأملاين فيليز ماجات، وخالل 6 اأ�سهر فقط، 
يف اإنقاذ �س��اندوجن ليونينج، من �س��بح الهبوط بالدوري 
ال�س��يني، لك��ن مهمت��ه اجلديدة، �س��تكون قي��ادة الفريق 

حل�سد الألقاب.
و�س��يتفيد الفريق ال�س��يني، ال��ذي يعكف على ا�س��تقطاب 
اأب��رز النجوم من اأنح��اء العامل عرب عق��ود مغرية للغاية، 
من خرب املدرب الأملاين املخ�رشم "63 عاًما" يف ح�سد 

الألقاب بالدوري الأملاين.
ومل يحق��ق ماج��ات، النجاح، ال��ذي كان ي�س��بو اإليه مع 
فري��ق فولهام الإجنليزي، لكنه جنح يف املهمة الأوىل له 

مع ليونينج، واأنقذ الفريق من الهبوط.
يونيو/حزي��ران  يف  الفري��ق  تدري��ب  ماج��ات،  وت��وىل 
املا�سي، وقاده لإنهاء املو�سم يف املركز الرابع ع�رش من 

16 فريًقا يف الدوري ال�سيني، ليفلت من الهبوط.
وكان ه��ذا كافًي��ا ليقن��ع م�س��وؤويل الن��ادي باإمكاني��ات 
ماج��ات، حيث قال متح��دث عن نادي ليونينج: "ن�س��عر 
بال�س��عادة لتواج��د ماج��ات معن��ا، وناأمل يف موا�س��لة 
التع��اون بيننا". قب��ل عامن، اأخفق ماج��ات يف مهمته 
م��ع فولهام، وف�س��ل يف اإنقاذ الفريق م��ن الهبوط لدوري 
الدرجة الأوىل باإجنلرتا، لينال قدًرا هائاًل من النتقادات 

اجلماهريية والإعالمية هناك.
ويف ال�س��ن، كان الو�سع على النقي�س متاًما حيث تبدو 
كرة القدم ال�س��ينية يف مرحل��ة التعليم والتدريب، بعدما 
حث الرئي�س ال�سيني �سي جن بينج �سخ�سًيا على اإحداث 

انتفا�سة، وثورة يف كرة القدم ال�سينية.
ويحل��م الرئي�س ال�س��يني، ب��اأن حترز ب��الده لقًبا عامليا 
يف كرة القدم، ما اأ�س��هم يف انت�سار مدار�س اللعبة بجميع 

اأنحاء ال�سن من اأجل اإفراز، وتخريج جنوم امل�ستقبل.
و�س��ارت الأندي��ة ال�س��ينية، التي تديرها ���رشكات تابعة 
للدول��ة، على النهج ال��ذي ياأمله الرئي�س ال�س��يني، حيث 
داأب��ت يف الآون��ة الأخ��رية على �س��م جمموعة م��ن اأبرز 

الالعبن يف العامل.
كم��ا حر�س��ت عل��ى التعاق��د م��ع مدربن عاملي��ن مثل 
ماجات، وال�سويدي اإريك�سون، مدرب �سينجن، والربازيلي 
�س��كولري الذي ق��اد قواجنت�س��و اإيفرجراند للف��وز بلقب 

الدوري ال�سيني، املو�سم املا�سي.
كم��ا يتوىل الإيطايل مار�س��يلو ليبي، ال��ذي قاد املنتخب 
الإيط��ايل للف��وز بلقب كاأ���س الع��امل 2006 يف اأملانيا، 

تدريب املنتخب ال�سيني حالًيا.
النج��وم  عق��د  اأكم��ل  ال�س��يني،  �س��نغهاي  ن��ادي  كان 
الربازيلين يف �س��فوفه ب�س��م اأو�س��كار دو�س �س��انتو�س 
"25 عاًما" من ت�سيل�سي بعقد يتقا�سى مبوجبه الالعب 
21 ملي��ون يورو �س��نوًيا، بداية من كان��ون ثان/يناير 

املقبل.

ك�شف االحتاد العراقي 
لكرة القدم عن 

ا�شباب اختيار �شالح 
حميد مدربا حلرا�س 
مرمى منتخب اأ�شود 

الرافدين.

بغداد- متابعة الجورنال

جدل المالعب

بينهم��ا  املتتالي��ة  املواجه��ات  م��ن  عق��د  بع��د 
واملناف�س��ة املثرية التي اجت��ازت مالعب التن�س، 
حقب��ة  نهاي��ة  عل��ى  �س��اهدا   2016 ع��ام  كان 
املواجهات املثرية بن لعبي التن�س ال�سوي�رشي 

روجيه فيدرير والأ�سباين رافاييل نادال.
وعل��ى م��دار عق��د كام��ل، كان��ت املواجهات بن 
فيدرير ونادال مبثابة العالمة املميزة واملتكررة 
يف معظ��م املباري��ات النهائية ببط��ولت التن�س 
كما تركزت عد�سات امل�سورين وعناوين الأخبار 

على النجمن املتاألقن ل�سنوات طويلة.
ولكن املواجه��ة الأخرية بن النجم��ن الكبريين 
اأول/اأكتوب��ر  ت�رشي��ن   19 يف  اأجري��ت  والت��ي 
املا�س��ي كان��ت �س��اهدا عل��ى التح��ول يف ع��امل 
التن���س حي��ث التقي��ا يف افتتاح اأكادميي��ة نادال 
للتن���س ومل تكن املباراة بينهم��ا على لقب اإحدى 

البطولت الكبرية.
وكان 2016 ه��و اأول ع��ام من �س��نوات طويلة ل 
ي�س��هد اإحدى املواجهات ب��ن الالعبن البارزين 
يف اإط��ار تناف�س��ي وذلك منذ ب��داأ التناف�س القوي 

بينهما.
و�س��هد ع��ام 2016 خ��روج فيدري��ر ون��ادال من 
بوؤرة الرتكيز والأ�س��واء يف ظل امل�س��اكل البدنية 
التي عانيا منها وكذلك بزوغ جنم لعبن اآخرين 
اإ�س��افة لحتدام املناف�س��ة ب��ن ال�رشبي نوفاك 

ديوكوفيت�س والربيطاين اآندي موراي.
ول تتمتع العديد من الريا�س��ات بت�س��نيفات لها 
نف�س العدالة والواقعية التي يت�س��م بها الت�سنيف 
العاملي ملحرتيف وحمرتفات التن�س والذي �س��هد 
تراج��ع ن��ادال 30/ عام��ا/ اإىل املرك��ز التا�س��ع 
املرك��ز  اإىل  عام��ا/   /35 وفي��درر  بالت�س��نيف 

ال�ساد�س ع�رش.
واأجرى فيدرير جراحة يف الركبة خالل �س��باط/
فرباير املا�س��ي وعاد للمالعب يف ني�سان/اأبريل 
وبل��غ املرب��ع الذهب��ي لبطولة اإجنل��رتا املفتوحة 
)وميبل��دون( لكن��ه اأعل��ن بعده��ا اأنه لن ي�س��ارك 
يف املزي��د من البطولت خالل 2016، مو�س��حا 
اأنه �س��ريكز يف عملية التعايف من الإ�س��ابة التي 

يعاين منها.
وخ��الل ه��ذا الع��ام، مل يح��رز فيدري��ر اأي لق��ب 
علما باأنه ح�س��د 88 لقبا منه��ا 17 يف بطولت 
"جراند �سالم" الأربعة الكربى على مدار م�سريته 

الريا�سية حتى الآن.
ويف الع��ام نف�س��ه، ف��از ن��ادال بلق��ب بطولت��ي 
مون��ت كارل��و وبر�س��لونة كم��ا و�س��ل اإىل بطولة 
مب�س��توى  جارو���س(  )رولن  املفتوح��ة  فرن�س��ا 
يوؤهل��ه ل�س��تعادة اللقب الذي توج ب��ه عدة مرات 
�سابقة، ولكن الإ�سابة يف �ساعد اليد اأجربته على 
الن�س��حاب من البطولة التي �سنعت اأ�سطورته يف 

ال�سنوات ال�سابقة. 
و�س��ارك ن��ادال يف دورة الألع��اب الأوملبية )ريو 
دي جان��ريو 2016( واأح��رز امليدالي��ة الذهبي��ة 
ه��ذه  اأتب��ع  ولكن��ه  الرج��ال  زوج��ي  مل�س��ابقة 
امل�ساركة بعدة هزائم قبل اأن ينهي مو�سمه مبكرا 

يف منت�سف ت�رشين اأول/اأكتوبر املا�سي.
وكان��ت اآخر مواجهة ر�س��مية بن في��درر ونادال 
عندم��ا التقيا يف نهائي بطولة بازل عام 2015 

وفاز فيها فيدرير على نادال.
وكانت ه��ذه هي املباراة رق��م 34 بن الالعبن 
علم��ا ب��اأن اأوىل املواجه��ات بينهم��ا كان��ت يف 

بطولة ميامي عام 2004.
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