
جتنب روج���ر ف��ي��درر، البطل ست 
م���رات، اخل���روج مبكرا م��ن البطولة 
اخلتامية ملوسم تنس الرجال بعدما 
اس��ت��ع��اد مل��س��ت��ه احل��اس��م��ة ل��ي��ه��زم 
النمساوي دومينيك تيم 6-2 و3-6 

يوم الثالثاء.
وميلك األستاذ السويسري البالغ 
عمره 37 عاما سجال رائعا في وصوله 
ب��اس��ت��م��رار إل���ى ال����دور ق��ب��ل النهائي 
للبطولة اخلتامية منذ انتقالها إلى لندن 
في 2009 لكنه وج��د نفسه في مأزق 
عقب اخلسارة أمام كي نيشيكوري في 

اجلولة االفتتاحية يوم األحد.
وكانت الهزمية اليوم تعني استحالة 
تأهل فيدرر للدور قبل النهائي الذي 
بلغه 15 مرة في 16 مشاركة بالبطولة 
لكن الالعب املخضرم حسم الفوز ولم 
يخسر س��وى س��ت نقاط ف��ي ضربات 

إرساله.
لكن ال ي���زال أم���ام ف��ي��درر املصنف 
الثاني الكثير م��ن العمل إذ سيلعب 
ف��ي اجل��ول��ة األخ��ي��رة م��ن ال���دور األول 
م��ع ال��ع��م��الق اجل��ن��وب أف��ري��ق��ي كيفن 

أندرسون يوم اخلميس املقبل.
وحقق أن��درس��ون، وهو أول جنوب 
أفريقي يتأهل للبطولة اخلتامية منذ 
1995، انتصاره الثاني في الدور األول 
بعد أداء رائع عندما سحق نيشيكوري 

-6صفر و6-1 يوم الثالثاء أيضا.
وف��از أن��درس��ون )32 ع��ام��ا(، ال��ذي 

يشارك ألول مرة في البطولة اخلتامية، 
ب��أول 11 شوطا في املواجهة بالدور 
األول قبل أن يغير نيشيكوري خانة 

الصفر أخيرا في النتيجة.
وعلى مدار تاريخ املسابقة املمتد إلى 

48 عاما لم يحقق أي العب الفوز مبباراة 
دون خ��س��ارة أي ش��وط س��وى فيدرر 
عندما سحق األرجنتيني جاستون 

جاوديو في 2005.
وق����ال ف���ي���درر، ال����ذي خ��س��ر أم���ام 

أن��درس��ون ف��ي دور الثمانية لبطولة 
وميبلدون هذا العام، عقب الفوز يوم 
الثالثاء ”أمتنى أال يلعب كيفن أندرسون 

أمامي كما لعب اليوم“.
وأض��اف ”تنتابني مشاعر جيدة. 

أن��ا سعيد ج��دا بإظهار رد فعلي بعد 
املباراة السابقة. لست معتادا على ذلك 
— بأن أخسر ثم ألعب مجددا وأحاول 

التعويض“.
وك��ان فيدرر ظهر بشكل متواضع 
عندما خسر مبجموعتني متتاليتني أمام 
نيشيكوري لكن بعد 48 ساعة قدم 

عرضا مذهال أسعد املشجعني في لندن.
وقال فيدرر ”ال أعرف ما حدث أمام 
نيشيكوري. رمبا يكون اللعب بنظام 

املجموعة وراء ما حدث لي“.
وأض����اف ”لذا ك���ان م��ن امل��ه��م ج��دا 
بالنسبة لي أن أتذكر مدى إثارة اللعب 
هنا في ملعب )أو2(. أنا أحب اللعب في 

لندن دائما“.
وارتكب فيدرر 11 خطأ سهال فقط 
مقابل 34 أمام نيشيكوري وضغط على 
النمساوي تيم من البداية إلجباره على 

ارتكاب األخطاء.
وأنقذ تيم، ال��ذي خسر في اجلولة 
االفتتاحية أمام أندرسون، نقطة كسر 
إرس��ال��ه ف��ي ال��ش��وط األول لكن بعد 
التعادل 1-1 سدد كرة بضربة أمامية 
بعيدة ليمنح فيدرر األفضلية ويستغل 

الالعب السويسري ذلك.
وك��س��ر ف��ي��درر إرس���ال تيم مجددا 
ليتقدم 5-2 ف��ي ط��ري��ق��ه لنيل أول 
مجموعة ولم يكن حتت أي تهديد في 

املجموعة الثانية أيضا.
وب��دأ تيم املجموعة بعدة ضربات 

خلفية رائ��ع��ة لكن م��ع تألق املصنف 
ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا ل��م يستغل ال��الع��ب 
النمساوي ذلك ليحقق فيدرر انتصاره 

رقم 56 في البطولة.
وأصبح أندرسون على أعتاب التأهل 
إل��ى قبل النهائي حتى ل��و خسر أم��ام 

فيدرر يوم اخلميس.
وقدم أندرسون عرضا مثاليا تقريبا 
أم��ام نيشيكوري ال��ذي تأهل للبطولة 
بعد انسحاب خوان مارتن ديل بوترو 

بسبب اإلصابة.
ك��ي��ف��ن أن����درس����ون الع����ب ج��ن��وب 
افريقيا يحتفل بالفوز على الياباني 
كي نيشيكوري يوم الثالثاء. تصوير: 

توني اوبراين - رويترز.
وق��ال أن��درس��ون املصنف السادس 
عامليا للصحفيني ”إنها واح���دة من 
أفضل مبارياتي.. أعتقد أنني قدمت أداء 
رائعا من خالل الضغط املستمر وعدم 

االستسالم“.
وأض�����اف ”اليوم ح��اف��ظ��ت على 
مستواي ط��وال امل��ب��اراة. شعرت أنني 
قدمت أداء جيدا وأجبرته على خسارة 

الكثير من الكرات في أشواط إرساله“.
أم��ا نيشيكوري فسيحاول نسيان 
ال��ه��زمي��ة ال��ق��اس��ي��ة س��ري��ع��ا وق���ال 
للصحفيني ”أحاول أن أنسى ما حدث 
اليوم. حدث خطأ ما ويجب أن أصلحه 
غدا وأن أحتلى باإليجابية في املباراة 

املقبلة“. 

سيسجل واين روني اليوم اخلميس ظهوره 
األخير بقميص املنتخب اإلنكليزي في مباراة 

دولية ودية ضد الواليات املتحدة.
وي��ب��دو رون���ي متحمسا مت��ام��ا ملعرفة ما 
ميكن أن يحققه شبان »األس��ود الثالثة« في 
االستحقاقات املقبلة حتت قيادة مدرب ال يعرف 

معنى للخوف بشخص غاريث ساوثغيت.
وخاض روني )33 عاما( مباراته الدولية 
ال�119 واألخيرة قبل عامني في منتصف حملة 
تأهل إنكلترا ال��ى نهائيات مونديال روسيا 
2018 حيث وصلت الصيف املنصرم بتشكيلة 
شابة الى نصف النهائي، محققة ما عجز عنه 
»اجليل الذهبي« في البطوالت الكبرى، حيث 
انتهى مشواره عند ربع النهائي على أقصى 

حد.
ول���دى س��ؤال��ه ع��م��ا مي��ي��ز س��اوث��غ��ي��ت عن 
امل��درب��ني اخلمسة الذين لعب حتت اشرافهم 
في منتخب »األسود الثالثة«، أجاب روني »ال 
يعرف معنى للخوف«، موضحا »ألن الكثير 
من املدربني اآلخرين لم مينحوا حقا الفرصة 
للشباب لكي يعبروا عن أنفسهم وشق طريقهم 

الى الفريق وترك أثرهم فيه«.
وقرر االحتاد اإلنكليزي لكرة القدم استدعاء 
رون��ي ال��ى ه��ذه امل��ب��اراة الودية التي ستكون 
ال�120 له بألوان بالده، تكرميا ملسيرة العب 
دي سي يونايتد األميركي حاليا وايفرتون 
ومانشستر يونايتد سابقا، كونه أفضل هداف 
في تاريخه )53 هدفا(، قبل اعتزاله اللعب 

دوليا في أغسطس 2017.
وأكد روني أنه ال يساوره أي ندم حيال قرار 
اع��ت��زال اللعب ال��دول��ي قبل ع��ام من نهائيات 
مونديال روسيا 2018، معترفا في الوقت ذاته 
أنه فوجىء بسرعة نضوج الالعبني الشبان 
حت��ت اش����راف س��اوث��غ��ي��ت وف���رض أنفسهم 

كمنافسني جديني على لقب أبطال العالم.
وتابع »رأيت على مدى العامني املنصرمني 
املوهبة التي لدينا مع هؤالء الالعبني الشبان. 
أم��ن��ت ب��أن ه���ؤالء ال��الع��ب��ني، ليس ف��ي كأس 
العالم هذه )روسيا 2018( بل تلك التي تليها، 
سيكونون جيدين مب��ا فيه الكفاية حملاولة 
الفوز باللقب. لكنهم أثبتوا بأني كنت مخطئا 
من خالل حتقيقهم نتائج جيدة في كأس العالم 

هذه )2018(«.
»متحمس لرؤيتهم في البطولة املقبلة«

وواص���ل رج���ال ساوثغيت م��ا ق��دم��وه في 
م��ون��دي��ال روس��ي��ا م��ن خ��الل احل���اق الهزمية 
األول��ى بإسبانيا في أرضها خ��الل 15 عاما، 
وذل��ك بالفوز عليها 3-2 الشهر املاضي في 

اشبيلية ضمن دوري األمم األوروبية.
وفي حال فشل رجال املدرب لويس أنريكي 
في التعويض من خ��الل الفوز على كرواتيا 
اخلميس، ستحظى إنكلترا بفرصة التأهل الى 
الدور نصف النهائي للمستوى األول من هذه 
البطولة القارية اجلديدة، من خالل الفوز على 

كرواتيا األحد على ملعب »وميبلي« في لندن.
ومع ذل��ك، يبقى الهدف على امل��دى الطويل 
ال��ن��ج��اح ف��ي ك��أس أوروب����ا 2020 م��ع حافز 
إضافي متمثل باقامة ال��دور نصف النهائي 

واملباراة النهائية على ملعب »وميبلي«.

وفي حديثه أمام وسائل االعالم، قال روني 
»أن��ا وأنتم )االع��الم( نتوافق على أن الفريق 
يتطور، يتحسن. أن��ا متحمس لرؤيتهم في 

البطولة املقبلة«.
وبعيدا عن تكرمي رون��ي واسداله الستار 
على مسيرته الدولية، ستكون الفرصة قائمة 
أمام ساوثغيت الختبار بعض الوجوه اجلديدة 
ضد الواليات املتحدة، مثل مهاجم بورمنوث 
كالوم ويلسون ال��ذي استدعي للمرة األولى 
بعد تألقه مع فريقه وقد سجل 6 أه��داف هذا 

املوسم في الدوري هذا املوسم.
كما من املتوقع أن يخوض مهاجم بوروسيا 
دورمتوند األملاني جايدون سانشو )18 عاما( 
مباراته األولى كأساسي في تشكيلة املنتخب 
الوطني، بعد تألقه في املباراة األخيرة التي قاد 

فيها فريقه للفوز على غرميه بايرن ميونيخ 
3-2 في الدوري األملاني السبت.

رون��ي نفسه، ش��ق طريقه ال��ى النجومية 
ف��ي الثامنة عشرة م��ن عمره خ��الل نهائيات 
كأس أوروب��ا 2004، لكنه أقر أنه لم يستمتع 
مبسيرته الدولية بالقدر الذي يجب أن يستمتع 
به وذلك بسبب عبء اآلم��ال التي عقدت عليه 

بعد البطولة القارية.
وأوض��ح »عندما تكون في ه��ذا الوضع، ال 
تريد االعتراف بأن هناك ضغوطا عليك لتقدمي 
األداء املطلوب. بعدما أصبحت بعيدا عن ذلك 
اآلن، ميكنني أن أحلل بأنه كان هناك ضغط. 
هذا األمر يجعلك حتاول جاهدا ويجعلك قلقا 
ج��دا، لذلك أن��ت ال تستمتع به بقدر ما يجب. 
أنت تلعب أفضل مستوى لك وأفضل أداء عندما 

تستمتع باللعب والفوز«.

»تقدير ما منحه لبالده«
وروني واثق بأن هذا اجليل ميكن أن ينجح 
حيث فشل ه��و، أي ال��ف��وز ب���أول لقب كبير 
إلنكلترا منذ عام 1966 إذا حافظوا على الروح 

احلرة التي أظهروها الصيف املنصرم.
وعندما طلب منه تقدمي امل��ش��ورة للفريق 
احلالي، قال روني »استمتعوا. إنه شرف كبير 
في مسيرتكم. رمبا يكون أفضل شرف حتظون 
ب��ه. لن يكون األم��ر جيدا على ال��دوام، في كل 
بطولة أو كل مباراة، لكن طاملا أنكم حتاولون 
االستمرار في التعلم واحل��رص على أنكم من 
الالعبني الذين ميكنهم محاولة إحضار كأس 

إلى إنكلترا، وهو أمر طال انتظاره«.
وبدأ روني مسيرته مع منتخب إنكلترا في 
12  فبراير 2003 ضد أستراليا بعمر 17 عاما 
و111 يوما، وش��ارك معه في ست بطوالت 
كبرى وك��ان قائدا له في 22 مباراة. وخاض 
آخر مباراة دولية ضد اسكتلندا في  نوفمبر 

.2016
وعن استدعاء رون��ي الى مباراة اخلميس 
الوداعية، كشف ساوثغيت »حتدثت كثيرا الى 
الالعبني عن أهمية القميص )الوطني(، تاريخ 
القميص، تكرمي الالعبني السابقني، وأعتقد 
أن كل الالعبني ي��ق��درون ب��أن مساهمة واين 
تستحق أفضل وداع ممكن  أفهم أن ذلك تسبب 
بجدل، اال بالنسبة إل��ي، هذه طريقة صغيرة 

جدا لتقدير ما منحه لبالده«.
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روني في تدريبات منتخب إجنلترا

الظهور األخير لـ »الفتى الذهبي« بقميص منتخب إنكلترا

سجل كيفن دوران��ت 29 نقطة، بينها سلة حاسمة 
في الدقيقة األخيرة، وقاد غولدن ستايت ووريرز بطل 
املوسمني املاضيني الستعادة توازنه بفوزه على ضيفه 
اتالنتا هوكس 110-103 ال��ث��الث��اء ف��ي دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، وذلك بغياب ستيفن كوري 

ودراميوند غرين.
وافتقد ووريرز خدمات كوري للمباراة الثالثة تواليا 
بسبب اصابة عضلية، فيما غاب غرين بسبب ايقافه من 
قبل فريقه ملباراة واحدة لدخوله في مشادة مع دورانت 
في الثواني األخيرة من الشوط اإلضافي للمباراة التي 
خسرها حامل اللقب اإلثنني أمام جاره لوس أجنليس 

كليبرز 116-121 بعد التمديد.
وكان دورانت مفتاح الفوز الثاني عشر لبطل املوسمني 
املاضيني في 15 مباراة، كما لعب كالي تومسون دورا 
حاسما بتسجيله 24 نقطة على غ��رار بديلي كوري 
وغرين، كوين كوك الذي سجل 18 نقطة مع 6 متريرات 
حاسمة، والسويدي يوناس يريبكو الذي ساهم ب�14 

نقطة مع 13 متابعة.
وبدا ووريرز متأثرا باخلسارة التي تلقاها اإلثنني في 
ملعب كليبرز، إذ أنهى الشوط األول متخلفا 49-52 ضد 
فريق دخل الى اللقاء وفي سجله ثالثة انتصارات فقط، 

بينها واحد فقط خارج ملعبه.
لكن فريق كير رفع مستواه في الشوط الثاني واستلم 
زمام املبادرة في الربع الثالث الذي تفوق فيه 24-33، 
ثم حافظ على أفضليته حتى صافرة النهاية رغم جهود 
تورين برينس الذي سجل 22 نقطة التالنتا، بينها أربع 
ثالثيات، دون أن يجنب فريقه هزميته اخلامسة تواليا 

والتاسعة في آخر 10 مباريات.
وحتضر رجال كير الذين يتصدرون املنطقة الغربية، 
بشكل جيد للمواجهة املرتقبة اجلمعة على ملعب 
هيوسنت روكتس ال��ذي خ��رج الثالثاء منتصرا ايضا 
بتغلبه على مضيفه دنفر ناغتس 109-99، وذلك بفضل 

جنمه جيمس هاردن الذي سجل 19 من نقاطه ال�22 في 
الشوط الثاني من اللقاء، كما ساهم ب�11 متريرة حاسمة 
معظمها للسويسري كلينت كابيال الذي تألق بتسجيله 

24 نقطة، فيما أضاف كريس بول 21.
ويأمل هيوسنت أن يكون ف��وزه الثاني تواليا بداية 
جديدة ملوسمه الصعب حتى اآلن، إذ أن فوز الثالثاء كان 

السادس له فقط في 13 مباراة.
وأقر ه��اردن الى أن العودة الى املستوى الذي قدمه 
فريقه املوسم املاضي »حتتاج الى الوقت لكننا سنصل. 
إذا واصلنا دفاعنا مبستوى عال، كما فعلنا حتى اآلن، 

فسنحل املشكلة الهجومية تلقائيا«.
وأوضح »في املباريات التي خسرناها دافعنا بشكل 
جيد جدا، لكننا لم ننجح في تسديداتنا. ما أن جنمع بني 
هذه األمرين )الدفاع والهجوم(، سنكون فريقا مرعبا. 

مباراة اليوم كانت كاملة«.
ول��م يكن ال��ف��وز على دنفر سهال على هيوسنت 
رغم سيطرة الضيوف على اللقاء اعتبارا من الربع 
الثاني، إذ قلص أصحاب األرض الفارق الى 4 نقاط 
بسلة من جمال م��وراي في منتصف الربع األخير، 
لكن هاردن ضرب بعدها بقوة بتسجيله نقاط فريقه 
ال�11 التالية، واضعا اياه في املقدمة 104-91 في 

آخر 3،48 دقيقة.
وقلص دنفر الفارق الى 6 نقاط في الثواني األخيرة 
لكن هيوسنت رد برميتني حرتني لبول وسلة استعراضية 
لكابيال، موجها بذلك الضربة القاضية ملنافسه الذي مني 
بهزميته الثامنة تواليا في ملعب هيوسنت رغم جهود 
مونتي موريس )19 نقطة( وغ��ارس هاريس )15( 

وموراي )15(.
وحقق كليفالند كافالييرز وصيف بطل املوسم 
املاضي فوزه الثاني فقط في حقبة ما بعد »امللك« 
ليبرون جيمس املنتقل الى لوس أجنليس ليكرز، 
وجاء على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 113-

89 بفضل جوردن كالركسون )24 نقطة( وتريسنت 
توماس )21 مع 11 متابعة(.

ووضع كليفالند بفوزه الثالثاء حدا لسلسلة من 5 
هزائم متتالية وحقق فوزه األول منذ 30 اكتوبر حني 
تغلب على اتالنتا هوكس، لكن الئحة االص��اب��ات في 

صفوفه أصبحت أطول بانضمام كايل كورفر والتركي-
املقدوني جيدي عثمان ال��ى س��ام ديكر وكيفن لوف 

وجورج هيل.
وبعد امل��ب��اراة، أع��رب امل��درب الري درو ال��ذي خلف 
تايرون لو الشهر املاضي بعد اقالة األخير إثر خسارة 

املباريات الست األولى، عن ارتياحه حيال ما قدمه فريقه 
الثالثاء، قائال »كنا نعمل بجهد كبير خالل األسابيع 

القليلة املاضية لكننا كنا نخرج خاليي الوفاض. 
جنحنا في الصمود من البداية حتى النهاية. كل اجلهد 

الكبير الذي بذله الشبان، أعطى ثماره اليوم«.

»NBA« دورانت يهدي الفوز لووريرز بغياب كوري وغرين في الـ

لقطة من مباراة غولدن ستايت ووريرز وأتالنتا هوكس

فيدرر ينتفض وأندرسون يسحق نيشيكوري في »املاسترز«

روجر فيدرر

استفتاء كاجلاري 
يعارض طلب 

استضافة أوملبياد 
2026

ب���ات م��ن امل��رج��ح أن تنتهي آم��ال 
كاجلاري، في استضافة دورة األلعاب 
األوملبية الشتوية 2026، بعد ق��رار 
أهل املدينة مبعارضة هذا األم��ر، خالل 

استفتاء شعبي، الثالثاء.
ورغم أن نتيجة االستفتاء لن تكون 
إلزامية في اتخاذ القرار النهائي، فإنه 
م��ن امل��ت��وق��ع أن يسير مجلس مدينة 
كاجلاري، املكون من 15 عضوا، وفقا 
لرأي أهل املدينة، عندما يعقد اجتماًعا 

اإلثنني املقبل.
واختار أكثر من 56 باملئة من عدد 
الناخبني »ال« في نسبة مفاجئة بعض 
الشيء، في ظل توقعات بتقارب النتيجة 

النهائية لالستفتاء.
وانسحبت ف��ي وق��ت س��اب��ق، مدن 
سيون السويسرية وسابورو اليابانية 
وجراتس النمساوية من السباق، بينما 
استبعدت اللجنة األومل��ب��ي��ة، مدينة 

أرضروم التركية الشهر املاضي.
وتعلن اللجنة األوملبية الدولية، في 
يونيو املقبل، خالل اجتماعها في لوزان، 
ع��ن هوية املدينة املستضيفة ل��دورة 

األلعاب األوملبية الشتوية 2026.
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