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رياضة
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غراند سالم

ديوكوفيتش يوجه نصائح
إلى الجيل الجديد

شارك مينامينو
مباراة
في
ليفربول ّ
ضد
إيفرتون (أ ف ب)

ّ
رأى امل ـص ــن ــف ث ــان ـي ــا ع ــامل ـي ــا ال ـصــربــي
نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش أن العـبــي الجيل
الجديد في كرة املضرب يحتاجون إلى
«النضوج» الذهني لتحقيق األلقاب في
البطوالت الكبرى ،وذلك عشية انطالق
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة ،أول ـ ــى ب ـط ــوالت
ال ـغــرانــد س ــام ل ـهــذا امل ــوس ــم( .انطلقت
البطولة فجر اليوم االثنني).
ّ
ويستعد الصربي للدفاع عن لقبه في
م ـل ـب ــورن ح ـيــث ي ـب ـحــث ع ــن ل ـقــب ثــامــن
ّ
يـ ـع ــزز ب ــه رق ـم ــه ال ـق ـي ــاس ــي ،ف ــي مــوســم
ُيـ ـع ــاد خ ــال ــه طـ ــرح ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن ق ــدرة
العبي الجيل الجديد على كسر هيمنة
دي ــوك ــوف ـي ـت ــش واملـ ـصـ ـن ــف أول عــامل ـيــا
اإلس ـبــانــي رافــايــل ن ــادال والـســويـســري
روجيه فيدرر على ألقاب الغراند سالم.
وأح ـ ــرز ال ـثــاثــة م ــا مـجـمــوعــه  55لقبًا
ك ـب ـي ـرًا ،وس ـي ـط ــروا عـلـيـهــا ف ــي األعـ ــوام
امل ــاض ـي ــة ،لـكـنـهــم ي ــواج ـه ــون مـنــافـســة
متزايدة من شبان مثل الروسي دانييل
مدفيديف والـنـمـســوي دومينيك تييم
واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
وفــي تصريحات يــوم أمــس األحــدّ ،
كرر
ديكوفيتش ثقته بأن العبني مثل هؤالء
ق ــادرون على إح ــراز لقب غــرانــد ســام،
ال سيما بعد أدائهم في العام املاضي،
حـيــث بـلــغ مــدفـيــديــف نـهــائــي فالشينغ
ميدوز األميركية ،وتييم نهائي روالن
غ ـ ــاروس ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وتـسـيـتـسـيـبــاس
ن ـ ـصـ ــف ن ـ ـهـ ــائـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا
املـفـتــوحــة .وق ــال« :هــم عمليًا عـلــى بعد

لطالما ُعرفت فترة
االنتقاالت الشتوية خالل
شهر كانون الثاني ًبكونها
ّ
أقل الفترات اشتعاال من
ناحية الصفقات التي
تبرمها األندية األوروبية
الكبيرة .ال يمكن مقارنة
هذه الفترة مع الفترة
الصيفية التي تسبق بداية
الموسم الجديد ،والتي
يمكن وصفها بـ«جردة
العام» بالنسبة إلى األندية
التي تريد أن تضيف بعض
األسماء إليها لتدعيم
صفوفها .هذه الصورة
بدأت ّ
تتغير معالمها خالل
المواسم القليلة الماضية

الدوري اإليطالي أكبر المستفيدين

أس ـم ــاء ثـقـيـلــة ال ـ ــوزن وال ـق ـي ـمــة ،ب ــدأت
تـنـتـقــل ب ـعــد م ـضــي مـنـتـصــف املــوســم
إلـ ــى أن ــدي ــة ت ـش ـعــرهــا ب ــال ــراح ــة أك ـثــر.
هــذا األمــر بــدأ يحصل خــال السنوات
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة .فــا يـمـكــن ع ــدم ذكــر
االن ـت ـق ــال األب ـ ــرز ب ــن ه ــذه الـصـفـقــات،
وهــو تـ ّ
ـوجــه الـبــرازيـلــي املـمـ ّـيــز فيليبي
كوتينيو مــن نــاديــه الـســابــق ليفربول
إل ــى ال ـع ـمــاق ال ـكــاتــالــونــي بــرشـلــونــة
خالل املوسم املاضي ،في قيمة سوقية
بلغت  160مليون ي ــورو ،وهــي تعتبر
ثــانــي أغـلــى صفقة فــي ال ـتــاريــخ خلف
البرازيلي اآلخر نيمار حينها .وهناك
أيضًا انتقال املهاجم األوروغــوايــانــي
لــويــس ســواريــز مــن أيــاكــس أمستردام
ال ـهــول ـنــدي إل ــى ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي.
ان ـت ـقــال ال ـبــرازي ـلــي وأح ــد أب ــرز أسـمــاء
ريال مدريد في التاريخ ربما ،مارسيلو
مــن نــاديــه السابق فلومينيسي .كلها
أسماء انتقلت خــال الفترة الشتوية،
التي ال تحمل معها في العادة مفاجآت
كبيرة كهذه التي ّ
تم ذكرها .في ،2020
لم يكتب الـ«ميركاتو» الشتوي الكثير
مــن األس ـمــاء الـتــي مــن املـمـكــن أن تثير
الـجــدل فــي الصحافة الـعــاملـيــة ،لكن ال
بـ ــأس ف ــي ت ـل ـخ ـيــص أب ـ ــرز االن ـت ـق ــاالت
التي حدثت والتي من املمكن أن تحدث
خالل سوق االنتقاالت الحالي.

سوق إيطالي مشتعل
ي ــأت ــي ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي ف ــي ص ــدارة
الــدوريــات األوروبـيــة الخمسة الكبرى
م ــن ح ـي ــث كـ ـث ــرة الـ ـتـ ـع ــاق ــدات وح ــرك ــة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ــواض ـح ــة خـ ــال ال ـســوق

ّ
حقق ديوكوفيتش
ونادال وفيدرر ما
مجموعه  55لقبًا كبيرًا
أن ال ـعــديــد م ــن الع ـبــي ال ـج ـيــل الـجــديــد
ي ـب ــذل ــون جـ ـهـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا ع ـل ــى الـصـعـيــد
االحترافي».
ورأى الالعب ّ
املتوج بــ 16لقبًا كبيرًا أن
هــذا الجهد «هــو شــرط مسبق على ما
أعـتـقــد لـلـنـجــاح» ،لـكــن يـجــب أن يقترن
بنضوج معني خارج إطار املوهبة.
وأوضح ابن الثانية والثالثني عامًا أنه
«للفوز بلقب غراند سالم والحفاظ على
أعـلــى مـسـتــوى ألع ــوام طــويـلــة ،يحتاج
الالعب الكتساب هذا النضوج الذهني

يبحث ديوكوفيتش عن لقب ثامن له في أستراليا (أ ف ب)

سوق انتقاالت «دافئ» في أوروبا
حسن رمضان

مجموعة واحدة من الفوز .في أي يوم،
املستقبل القريب ،أعتقد أن هذا األمر
في ّ
سيتحقق .ال ّ
مفر منه» .وتابع «صراحة
ال أعتقد أن الكثير ينقصهم .أعتقد أنهم
ّ
يقدمون أداء قويًا يتطلب توافر العديد
مــن امل ــواه ــب ،وه ــم يتمتعون ب ـهــا .لقد
خـصـصــوا الـســاعــات وكـ ّـرســوا أنفسهم
ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب وخ ـ ــارج ـ ــه .أع ـت ـقــد

والعاطفي والـخـبــرة لفهم نـقــاط قوته،
وأن يــواجــه مـخــاوفــه نــوعــا م ــا» .وأشــار
إل ــى أن «راف ـ ــا (نـ ـ ـ ــادال) ،روجـ ـي ــه ،وأن ــا،
بطبيعة الحال على مــدى األع ــوام الــ10
أو الـ 15املاضية ،نعرف ما نحتاج إليه
على الصعيد الذهني في هــذا الوضع.
رب ـمــا ه ــذا يـمـنـحـنــا بـعــض األفـضـلـيــة»
على اآلخرين.
ورأى الـ ـص ــرب ــي أن ه ـي ـم ـنــة «ال ـث ــاث ــة
ال ـك ـبــار» عـلــى الـلـعـبــة ت ـعــود فــي جانب
مـنـهــا إل ــى ال ـحــافــز الـ ــذي وفـ ــره الـثــاثــة
ل ـب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض ،وامل ـن ــاف ـس ــة ال ـتــي
ج ـع ـلــت املـ ـب ــاري ــات ال ـت ــي تـجـمـعـهــم من
بني األفضل على امتداد تاريخ اللعبة.
واع ـت ـبــر أن مــواص ـلــة نـ ــادال ( 33عــامــا)
هذا
وفيدرر (38
عامًا) تقديم أداء على ّ
املستوى رغم ّ
تقدمهما في السن ،توفر
اإللهام له ولالعبني اآلخرين.
وأوضـ ـ ـ ــح «سـ ـب ــق لـ ــي أن ق ـل ــت م ـ ــرارًا
إن ـن ــا أل ـه ـم ـنــا ب ـع ـض ـنــا ال ـب ـع ــض عـلــى
امـتــداد املنافسة فــي مــا بيننا وخــال
مسيراتنا مــن أجــل أن نصبح أفضل،
ّ
من أجل أن نفهم سبل تخطي العوائق
في املنافسات التي تجمعنا» .وتابع
ّ
«أنا ممنت بشكل أكبر حاليًا لوجودي
في الحقبة ذاتها مع هذين الالعبني،
مما كنت عليه قبل عشرة أعوام أو 15
ّ
عامًا .أنا ّمتأكد من أن املنافسة معهما
جعلت مــنــي العـبــا قــويــا ج ـدًا .ووفــرت
ل ــي ال ـح ـمــاس الـ ــذي ال أزال أتـمـتــع به
اليوم».

ال ـ ـحـ ــالـ ــي .بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــع حـ ــامـ ــل ل ـقــب
السنوات الثماني األخيرة يوفنتوس،
الذي أكملت إدارته تحت إشراف املدير
الــريــاضــي فابيو باراتيتيشي صفقة
ّ
ان ـت ـقــال الع ــب خ ــط الــوســط الـســويــدي
ديــان كولوسيفسكي قــادمــا مــن بارما
بمبلغ ق ـ ّـدر ب ــ 35مليون ي ــورو .خاض
النجم الشاب صاحب ال ــ 19عامًا فقط
 22مـ ـب ــاراة م ــع فــري ـقــه ال ـحــالــي بــارمــا
(ت ـم ــت ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـشـ ــراء واالت ـ ـفـ ــاق بــن
ّ
كـ ــل م ــن ب ــارم ــا وي ــوف ـن ـت ــوس رس ـم ـيــا،
وسيصبح الشاب السويدي العبًا في

صفوف فريق السيدة العجوز مع بداية
املوسم املقبل)ّ ،
سجل خاللها  7أهداف
إضــافــة إل ــى مساهمته فــي تمريرتني
ح ــاس ـم ـت ــن ل ــزم ــائ ــه فـ ــي الـ ـف ــري ــق .ال
شــك فــي أنها مــن بــن أنجح الصفقات
بــالـنـسـبــة إل ــى يــوف ـن ـتــوس ،ن ـظ ـرًا إلــى
ّ
صـغــر ســن الــاعــب وملــوهـبـتــه املـمـيــزة،
ّ ّ
إل أن إدارة الـ«بيانكونيري» لم تدخل
السوق الشتوي من بابه الكبير بعد،
وهذا ما تطالب به الجماهير العاشقة
لهذا النادي.
فــي إيطاليا أيـضــا ،قــامــت إدارة نــادي

سجل هاالند هاتريك في مباراته األولى مع دورتموند (أ ف ب)

الـجـنــوب اإليـطــالــي نــابــولــي ال ــذي ّ
يمر
بـ ـم ــوس ــم كـ ــارثـ ــي ب ــاس ـت ـق ـط ــاب الع ــب
خــط الــوســط السلوفاكي ستانسالف
ل ــوب ــوتـ ـك ــا قـ ــادمـ ــا مـ ــن س ـي ـل ـت ــا فـيـغــو
اإلسـ ـب ــان ــي .لــوبــوت ـكــا ( 25ع ــام ــا) من
ب ــن أكـ ـث ــر ال ــاع ـب ــن ت ــأث ـي ـرًا ف ــي أداء
ن ــادي سيلتا ،وه ــو يشبه كـثـيـرًا نجم
خــط الــوســط اإليطالي والعــب باريس
ســان جيرمان الحالي مــاركــو فيراتي
ف ــي طــري ـقــة لـعـبــه وف ــي ت ـمــريــراتــه بني
ال ـخ ـطــوط وف ــي صـنــاعــة ال ـف ــرص .هي
صفقة ممتازة لنابولي ،الـنــادي الذي
لــم يـبــدأ مــوسـمــه بـعــد ،ول ــم يـخــرج من
أزمـ ـت ــه ال ـت ــي ال ت ـ ــزال م ــازم ــة ل ــه مـنــذ
بــدايــة املــوســم الـحــالــي 20 .مليون هي
قـيـمــة صـفـقــة سـتــانـيـســاف لــوبــوتـكــا،
لـ ـك ــن الـ ـنـ ـج ــم الـ ـسـ ـل ــوف ــاك ــي ال ي ـم ـلــك
ع ـص ــا س ـح ــري ــة ل ـي ـغـ ّـيــر واقـ ـ ــع الـ ـح ــال،
ع ـلــى إدارة الـ ـن ــادي واملـ ـ ــدرب الـجــديــد
ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو ال ـق ـيــام بـعـمــل شــاق
ج ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ف ــالـ ـجـ ـمـ ـي ــع يـ ـفـ ـتـ ـق ــد نـ ــابـ ــولـ ــي،
ويفتقد لصخب ملعب الجنوب «سان
بــاولــو» الجميل .مــع بيعه للوبوتكا،
اس ـت ـث ـمــر ن ـ ــادي سـيـلـتــا ف ـي ـغــو بـ ــدوره
فــي إيطاليا أيـضــا ،بعد أن تعاقد مع
مدافع سامبدوريا الكولومبي والعب
برشلونة السابق جيلسون موريو في
صفقة بلغت قيمتها  12مليون يورو.
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،اسـ ـتـ ـق ــدم ن ـ ـ ــادي م ـ ُيــان
مدافع نادي إشبيلية االسباني العار
ألت ــان ـت ــا س ـت ـي ـفــن ك ــاي ــر ال ــدن ـم ــارك ــي،
واستغنى في الوقت عينه عن مدافعه
اإلي ـطــالــي ال ـش ــاب مــاتـيــا ك ــال ــدارا بعد
أن ت ـ ــم ب ـي ـع ــه ألتـ ــان ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى س ـب ـيــل
اإلع ــارة مــع وجــود بند أحقية الـشــراء.
وعـلــى ذك ــر م ـيــان ،لــم تصلح األج ــواء

يعتبر العب ليفربول
الجديد تاكومي
مينامينو إضافة
كبيرة للفريق
اإلنكليزية على ما يبدو ملهاجم ميالن
الشاب السابق باتريك كوتروني ،الذي
انتقل خالل فترة االنتقاالت الصيفية
املاضية لوولفرهامبتون اإلنكليزي،
وه ـ ــذا م ــا دفـ ــع ب ــال ــاع ــب إلـ ــى ال ـع ــودة
م ــن جــديــد إلي ـطــال ـيــا م ــن ب ــواب ــة ن ــادي
الـ«فيوال» فيورنتينا .كوتروني ّ
سجل
ه ــدف ــه األول خ ــال ظ ـه ــوره األول مع
فريقه الـجــديــد ،وه ــذا مــا يعكس ربما
بــدايــة جـيــدة ملهاجم إيـطــالــي شــاب لم
يجد نفسه في إنكلترا.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـسـتـعــد امل ــدي ــر الــريــاضــي
الشهير جوسيبي مــاروتــا الــذي يعمل
لـصــالــح ن ــادي ان ـتــر مـيــانــو السـتـقــدام
ال ـن ـجــم ال ــدن ـم ــارك ــي والع ـ ــب تــوتـنـهــام
اإلنكليزي كريستيان اركسني في صفقة
ستقدر بحوالى الـ 20مليون يورو .األمر
غير املخفي هو إصرار املدرب اإليطالي
أنـطــونـيــو كــونـتــي عـلــى ارك ـســن ،وكــأن
ب ــاع ــب أي ــاك ــس ال ـس ــاب ــق يـمـثــل قطعة
ال ــ«ب ــازل» املـفـقــودة فــي تشكيلة اإلنتر
هذا املوسم .يبقى اركسني من بني أفضل
صانعي األلعاب في الدوري اإلنكليزي
والـ ـع ــال ــم ،وال ي ـم ـكــن إنـ ـك ــار اإلض ــاف ــة

الكبيرة الـتــي سيعود بها على ناديه
الجديد إنتر في حال ّ
تمت الصفقة ،رغم
تقديمه حاليًا ألحد أسوأ مواسمه على
الصعيد الـفــردي وعلى صعيد األرقــام
يكتف كونتي بذلك،
مع توتنهام .ولــم
ِ
ففي وقــت سابق أيـضــا ،تعاقدت إدارة
الـ«نيراتزوري» مع املخضرم اإلنكليزي
أش ـلــي يــونــغ م ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـنــد
مقابل  1.5مليون يورو ،ليكون الصفقة
الثالثة التي يستقدمها اإلنتر من نادي
«الشياطني الحمر» هذا املوسم.

إنكلترا ليست كعادتها
ف ــي األج ـ ـ ـ ــواء اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،ل ــم ي ـحــدث
الكثير من االنتقاالت الكبيرة ،فتبقى
ّ
ص ـف ـق ــة انـ ـتـ ـق ــال الع ـ ــب خ ـ ــط ال ــوس ــط
البرتغالي جيدسون فيرنانديس إلى
توتنهام قادمًا من بنفيكا البرتغالي
ّ
في قمة سلم صفقات الـ«بريميرليغ»
الـ ـشـ ـت ــوي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة .بـ ـع ــد إصـ ــابـ ــات
ّ
املتكررة هذا املوسم،
تونغي ندومبلي
وتـ ـع ـ ّـرض م ــواط ـن ــه ال ـفــرن ـســي مــوســى
سيسوكو لإلصابة هو اآلخــر ،إضافة
إل ــى إصــابــة نـجــم الـفــريــق ه ــاري كاين
وابتعاده لـ 6أشهر ،لم يكن هناك الكثير
مــن الـخـيــارات أم ــام امل ــدرب البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو س ــوى الـتـعــاقــد مع
العــب خــط وســط ومـهــاجــم .وقــع خيار
العـ ــب خ ــط ال ــوس ــط ع ـل ــى ال ـبــرت ـغــالــي
ال ـشــاب فـيــرنــانــديــس ،ال ــذي ش ــارك في
 14مباراة مع فريق «النسور» بنفيكا
م ـن ــذ ب ــداي ــة امل ــوس ــم الـ ـح ــال ــي .صـفـقــة
وصلت قيمتها إلــى  4.5مليون يــورو
كـمـبـلــغ ّأول ـ ــي بـسـبــب ق ــان ــون اإلع ـ ــارة،
و 40مليون كقيمة حقيقية لالعب في
ً
حال ّقرر النادي مستقبال اإلبقاء عليه
واالستفادة من خدمات النجم الشاب
صاحب الـ 21عامًا فقط.
ول ــم يـ ِـغــب األملــانــي يــورغــن كـلــوب عن
هــذا الـســوق أيـضــا ،إذ تـعــاقــدت إدارة
ال ـ ــ«ريـ ــدز» م ــع الع ــب وص ــان ــع ألـعــاب
نادي سالزبورغ النمساوي ،الياباني
تاكومي مينامينو ( 25سنة) .األخير،
سـيـشـكــل إض ــاف ــة ك ـب ـيــرة لــدكــة ب ــدالء
لـيـفــربــول ،فــأرقــامــه تـتـحـ ّـدث ع ـنــه ،إذ

سجل الياباني املميز  9أهداف إضافة
إلى  11تمريرة حاسمة لزمالئه خالل
 22مـ ـ ـب ـ ــاراة خ ــاض ـه ــا مـ ــع ريـ ـ ــد ب ــول
سالزبورغ هذا املوسم .ومن املمكن أن
ّ
يسهل قــدوم الياباني الـشــاب صفقة
رحيل الجناح السويسري تشيردان
شاكيري لنادي أوروبــي آخــر ،بسبب
الـعــدد القليل مــن دقــائــق اللعب الــذي
ي ـح ـظ ــى بـ ــه العـ ـ ــب بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
السابق (أشــار كلوب في وقت سابق
إلـ ــى عـ ــدم رغ ـب ـت ــه ف ــي رح ـي ــل أي مــن
الــاع ـبــن ال ــذي ــن ل ــدي ــه خ ــال املــوســم
الحالي).

الصفقة األفضل
من الطبيعي أن يكون انتقال املهاجم
ال ـن ــروي ـج ــي الـ ـش ــاب إيــرل ـي ـنــغ هــاالنــد
صاحب ال ــ 19عامًا مــن نــادي ريــد بول
س ــال ــزب ــورغ ال ـن ـم ـســاوي إل ــى بــروسـيــا
دورت ـمــونــد األمل ــان ــي عـلــى رأس قائمة
االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة لـ ـه ــذا امل ــوس ــم.
هــاالنــد ،الــذي كسر العديد مــن األرقــام
الـ ـقـ ـي ــاسـ ـي ــة خ ـ ـ ــال امل ـ ــوس ـ ــم الـ ـح ــال ــي
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
وال ـ ــذي س ـجــل «ه ــات ــري ــك» ف ــي خـمــس
ّ
مناسبات هذا املوسم ،استهل مشواره
الجديد مع «املــارد األصفر» بتسجيله
ثالثية جديدة خالل مباراته األولى مع
دورت ـمــونــد .بعد أن كــان فــريــق املــدرب
ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر م ـتــأخ ـرًا
بـ ـث ــاث ــة أهـ ـ ـ ـ ــداف ل ـ ـهـ ــدف واحـ ـ ـ ــد أم ـ ــام
أوغ ـس ـبــورغ ،دخ ــل الـنــرويـجــي الـشــاب
ً
بديال ليقلب موازين املـبــاراة ويسجل
ثالثة أهداف سيذكرها ابن الـ 19ربيعًا
إلــى األب ــد 20 .مـلـيــون ي ــورو هــي قيمة
«ال ـس ــرق ــة» ال ـتــي أق ــدم ــت عـلـيـهــا إدارة
النادي األملاني خــال فترة االنتقاالت
الـحــالـيــة ،وال ـتــي سـتـعــود عـلــى خــزائــن
الـ ـن ــادي بــالـكـثـيــر م ــن امل ــاي ــن عـنــدمــا
يصبح هاالند جاهزًا ليخوض مغامرة
ج ــدي ــدة م ــع أحـ ــد األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
الكبرى في املستقبل.

ّ
مونفيس لم يتحضر جيدًا

سيلعب مونفيس متأثرًا بإصابة (أ ف ب)

كـشــف الـفــرنـســي غــايــل مــونـفـيــس أنــه
ّ
تعرض الشهر املاضي إلصابة ّفي اليد
ّ
بـسـبــب لـعـبــة إلـكـتــرونـيــة ،مـتــوقـعــا أل
تؤثر على أدائه في أستراليا املفتوحة،
أولى البطوالت األربع الكبرى في كرة
امل ـض ــرب .وي ـخــوض الـفــرنـ ّســي الـبــالــغ
مــن العمر  33عــامــا واملـصــنــف عاشرًا
عامليًا ،مباراته األولى في البطولة غدًا
الثالثاء ّ
ضد التايواني لو ين-هسون،
وكشف في تصريحات للصحافيني أن
تحضيراته لم تكن بالقدر الذي يأمله،
بسبب إصابة في اليد ّ
تعرض لها في
كانون األول/ديسمبر.
ّ
يتحدث فيها
وهــي املــرة األولــى التي
مونفيس عن اإلصابة التي لم تمنعه
م ــن املـ ـش ــارك ــة م ــع ف ــرن ـس ــا ف ــي ك ــأس
رابـ ـط ــة امل ـح ـت ــرف ــن ال ـت ــي أق ـي ـم ــت فــي
وقت سابق هذا الشهر في أستراليا،
حيث خــرج املنتخب من الــدور األول.
وأوض ــح مونفيس «كـنــت ألـعــب لعبة
إلكترونية فــي غرفتي وضــربــت يدي

الـيـمـنــى بــالـحــافــة الـعـلــويــة لـلـســريــر».
وتــابــع «ال ـع ــاج الـفـعـلــي هــو الــراحــة،
ل ـكــن ن ـظ ـرًا ألن ذلـ ــك غ ـيــر م ـم ـكــن (مــع
انـ ـ ـط ـ ــاق امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم) ،أت ـ ـ ـنـ ـ ــاول أدوي ـ ـ ــة
مضادة للتورم وأضع الثلج عليها».
وأضاف «الوضع إلى تحسن ،األمور
إيجابية ،وإن كنت أحيانًا أحتاج إلى
الـ ــراحـ ــة لـ ـي ــوم ب ـع ــد خـ ــوض حـصــص
تــدريـبـيــة ق ــوي ــة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه في
حـ ـ ــال أفـ ـض ــل مـ ــن نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام 2019
«وع ـلـ ّـي إيـجــاد اإلي ـقــاع املــائــم بشكل
تدريجي».
وأح ـ ــرز مــونـفـيــس ثـمــانـيــة أل ـق ــاب في
م ـس ـي ــرت ــه االحـ ـت ــرافـ ـي ــة آخ ــره ــا دورة
روتـ ـ ـ ــردام ال ـهــول ـنــديــة ال ـع ــام امل ــاض ــي.
وتبقى أفضل نتيجة له في أستراليا
بلوغ الدور ربع النهائي عام  .2016أما
أفضل نتيجة له في البطوالت الكبرى
ف ـه ــي بـ ـل ــوغ ن ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،وذلـ ــك
فــي روالن غ ــاروس الفرنسية ()2008
وفالشينغ ميدوز األميركية (.)2016

