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اخبار

پیشنهاد  2میلیون دالری پرسپولیس
بهقلعهنویی

روز گذشته امیر قلعهنویی در مصاحبهای
مدعی ش��د در زمان رویانیان به او پیش��نهاد
 2میلیون دالری برای حضور در پرسپولیس
ش��ده بود .قلعهنویی که ب��ا ورزش  3صحبت
میکرد در این باره اینچنین توضیح داد :اول
بای��د بگویم که فوتبال ایران به آقای رویانیان
بدهکار است و به او ظلم کرد .ایشان بسیار آدم
شریفی هستند و مدیری بسیار قوی .در سال
 92که همان سال ما قهرمان شدیم و درگیر
جام باشگاههای آسیا بودیم ،من ،آقای امیری
و آقای رویانیان در جلس��های شرکت کردیم؛
میخواهم مردانگی آقای رویانیان را بگویم که
در آن زمان استقالل شرایط مالی بدی داشت
و آقای رویانیان  700میلیون به استقالل وام
دادند و االن نمیدانم که داده ش��ده یا نه که
البته فکر میکنم پرداخت شده باشد .آن زمان
آق��ای رویانیان ب��ه من پیش��نهاد حضور در
پرسپولیس را به مبلغ  2میلیون دالر به پول
االن دادند .فکر نمیکنم کسی باشد که از این
پول بگذرد ولی من به ایش��ان یک چیز گفتم
و آن ای��ن بود که اگر فقط یک اس��تقاللی از
رفتن من ناراحت شود ،این کار را نمیکنم و
آه همان یک نفر من را میگیرد و بعد ایشان
گفت که خدا را شکر هنوز یک سری مردانگی
و معرفتها باقی مانده اس��ت .من آدم هیاتی
و س��نتی هس��تم و به اهلبیت ارادت دارم و
اصال دوست نداشتم با رفتن من به پرسپولیس
حتی یک استقاللی ناراحت شود.

یادداشت

تیمملی فوتبال ایران امشب به مصاف ازبکستان می رود

پیشنهاد بازی با آرژانتین
فاقد اعتبار است

در روزه��ای اخیر ماجرای پیش��نهاد یک
شرکت سوییسی برای برگزاری  2بازی دوستانه
تیمملی ایران مقابل آرژانتین و کلمبیا جنجالی
ش��د و حرف و حدیثهای زی��ادی ایجاد کرد.
پس از چند روز س��رانجام فدراس��یون فوتبال
نسبت به این موضوع واکنش رسمی نشان داد
و بیانیهای صادر کرد و به نظر میرسد این ماجرا
را باید پایانیافته تلقی کرد .بیانیه فدراس��یون
فوتبال در این زمینه به شرح زیر است:
«طی مدت اخیر  2ایمیل از یک شرکت
نامعتبر که مسابقات بسیار محدودی را برگزار
کرده دریافت و وظیفه فدراس��یون این است
که اعتبار و اصالت آنها را بررسی و در نهایت
اقدام به پاس��خگویی مقتضی کند .همچنین
الزم ب��ه اعالم اس��ت ک��ه ام��ور بینالملل
فدراس��یون به دلی��ل عدم تأیی��د اصالت و
اعتبار این درخواس��ت نمیبایس��ت واکنش
رس��انهای به آن نش��ان دهد .در پایان اعالم
میدارد پیش��نهاد دریافت ش��ده فاقد اعتبار
برای تیمملی فوتبال ایران بوده و فدراسیون
نمیتواند منافع برخی شرکتهایی که با این
دست اقدامات رس��انهای به دنبال شهرت و
ایجاد و تأمین اعتبار خود هس��تند ،اقدامی
انجام دهد و در نتیجه موضوع این پیش��نهاد
از سوی فدراسیون منتفی است».
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با شروع اردوهای تیمملی فوتبال برای حضوری
مقتدرانه در مسابقات جام ملتهای آسیا ،شاگردان
کارلوس کیروش امروز سهش��نبه نخستین بازی
تدارکات��ی خود را در این مس��یر انجام میدهند.
تیمملی امش��ب در تاش��کند رودرروی ازبکستان
ق��رار میگیرد و جالب اینکه این مس��ابقه بعد از
دیدار با ترکیه قبل از جامجهانی نخس��تیندیدار
تدارکاتی رس��می ش��اگردان کیروش محسوب
میشود .تیمملی قبل از حضور در جامجهانی یک
دیدار تدارکاتی در اس��تانبول با ترکیه انجام داد و
بعد از آن مس��ابقه تدارکاتی دیگری نداشت .حاال
با گذش��ت چند ماه شاگردان کیروش به مصاف
ازبکس��تان میروند تا خود را آماده جام ملتهای
آسیا کنند .نکته قابل توجه این است که ترکیب
تیمملی نس��بت به بازی با ترکیه تغییر آنچنانی
نداش��ته اس��ت .از جمع نفرات اصلی ایران مقابل
ترکیه فقط سردار آزمون اکنون در تیمملی نیست
و او هم که مشخص نیست تکلیفش در آینده چه
خواهد شد .سایر نفرات تیمملی در مصاف با ترکیه
حاال مقابل ازبکستان هم حضور دارند و میتوانند
برای ایران به میدان بروند.
■■کیروش بدون قرارداد روی نیمکت

کیروش در حالی ایران را در بازی با ازبکستان
هدای��ت میکن��د ک��ه هنوز ق��رارداد خ��ود را با
فدراسیون فوتبال تمدید نکرده است .کیروش از
قرارداد با فدراسیون فوتبال تا پایان جام ملتهای
آس��یا امتناع نکرده و گویی قرار است ابتدا بدهی
گذشته این مربی به حساب او واریز شود تا طرفین
ب��ار دیگر پای میز عقد قرارداد بنش��ینند .بدهی
گذشته فدراس��یون فوتبال به کارلوس کیروش
بر اس��اس ادعای مهدی تاج  700هزار دالر است
که البته فدراسیون فوتبال چند بار برای واریز آن
اق��دام کرده که به دلیل تحریمها در نهایت موفق
به واریز این پول نش��ده است .فیفا در این زمینه
قولهایی به فدراس��یون فوتبال داده است و قرار
است بخشی از حقوق ایران را با درخواست رسمی
فدراسیون فوتبال به حساب کارلوس کیروش در
س��وییس واریز کند .کیروش پیشتر در تهران و
در واکنش به عدم تمدید قرارداد با تیمملی گفته
بود :اگر چه مشکالتی پیش روی ما است اما ما به
مسیر ادامه میدهیم و به تنها چیزی که االن فکر
میکنیم بازی با ازبکستان است.
■■اشکان؛ معمای روز

کاپیتان تیمملی فوتبال امیدوار اس��ت بعد از
ناکام��ی در جامجهانی بار دیگر ب��ه ترکیب تیم
کیروش بازگردد .اشکان دژاگه با حواشی فراوان و
در حالی که حدود یک س��ال در هیچ تیمی بازی
نکرده بود ،به جامجهانی رفت و در تمرینات حضور

استارت از تاشکند

قهرمانیچهاردهمجوکوویچ

در راه تاریخسازی

مرتضی یاس�رینیا :اندکی پ��س از زوم کامل
دوربینه��ا و نورهای اس��تادیوم «فالش��ینگ
مدوو» نیوی��ورک روی صورت م��رد قهرمان،
دنیای تنیس حقیقت موجود را به طور کامل
متوجه ش��د؛ بازگش��ت ن��واک جوکوویچ به
س��طح اول .دومین قهرمانی متوالی «نوله» در
گرنداسلمهای تنیس پس از پایان کامل دوران
مصدومیتش؛ سومین قهرمانیاش در آخرین
گرنداس��لم این رش��ته (تنیس آزاد آمریکا) و
چهاردهمین موفقیتش در مجموع گرنداسلمها
ب��ود اما فارغ از این بازی با اعداد ،دنیای تنیس
میتواند ب��ا یادآوری قهرمانی اخیر مرد صرب،
برهه کنونی خودش را طالییترین دوران تاریخ
تنیس بداند .برای صحت چنین ادعایی کافی
است به جدول پرافتخارترین تنیسورهای تاریخ
نگاهیبیندازید!
■■ صدر جدول در انحصار امروزیها

یافت .با وجود اینکه خیلیها تصور میکردند او در
ترکیب اصلی تیمملی باش��د اما کیروش در هیچ
کدام از  3بازی مرحله گروهی در روسیه فرصتی
ب��رای بازی کردن به دژاگ��ه نداد تا او ناکام از این
کش��ور به ایران بازگردد .دژاگه ح��اال بعد از یک
سال دوری از تیمهای باشگاهی به تراکتورسازی
پیوسته و نمایش خوبی نیز در بازیهای ابتدایی
برای تیمش به اجرا گذاشته است .او به واسطه این
عملکرد خوب بار دیگر پیراهن تیمملی را پوشیده
و امیدوار است در ترکیب ایران مقابل ازبکستان به
میدان برود .آخرین باری که دژاگه پیراهن تیمملی
را در یک بازی رسمی پوشید ،دیدار با ترکیه بود
ک��ه در نیمه دوم به زمین رفت و تکگل ایران را
از روی نقطه پنالتی به ثمر رس��اند .حاال او بعد از
نیمکتنشینی محض در جامجهانی امیدوار است
با درخشش در دیدارهای تدارکاتی تا قبل از جام
ملتهای آس��یا بتواند جایگاهش را پس بگیرد و
در امارات با نظ��ر کیروش با بازوبند کاپیتانی به
میدان برود.
■■شروع رؤیاپردازی انصاریفرد از ازبکستان

مهاج��م تیمملی فوتب��ال ایران بع��د از بازی
با ازبکس��تان دریچ��ه جدیدی ب��ه روی زندگی
فوتبالیاش باز خواهد شد .کریم انصاریفرد یکی
از بازیکنان حاضر در اردوی تیمملی فوتبال است
که هنوز به طور رس��می ب��ه تیم جدیدش نرفته
و ب��رای دیدار با ازبکس��تان انگیزه زی��ادی دارد.
انصاریفرد بعد از فس��خ قرارداد خود با باش��گاه

المپیاکوس حاال بازیکن آزاد است و با این شرایط
در اردوی تیممل��ی حض��ور یافته ت��ا بتواند برای
تیم کیروش مفید باش��د .درباره کریم این روزها
مس��ائل زیادی درباره رفتنش به انگلیس و بازی
برای ناتینگهام فارست این کشور مطرح میشود.
او حتی قراردادش را نیز با باش��گاه انگلیسی امضا
کرده و پیوستنش تقریبا قطعی است.
با این شرایط احتماال باید منتظر این باشیم که
او بعد از دیدار با ازبکس��تان ،تاشکند را به مقصد
انگلیس ترک کند و اگر مشکل خاصی پیش نیاید،
در تمرین��ات تیمش حضور یابد .با توجه به اینکه
دیدار ایران و ازبکستان مورد توجه مسؤوالن تیم
انگلیس��ی خواهد بود ،انصاریفرد بیتردید تالش
میکند بازیه��ای خوبش در جامجهانی را تکرار
کند و مقابل ازبکس��تان نیز ستاره میدان باشد تا
ضمن جلب نظر مس��ؤوالن ناتینگهام فارس��ت با
روحیهای باال راهی انگلیس شود.
■■ک�یروش :خداحافظ�ی آزمون همیش�گی
نیست

سرمربی تیمملی فوتبال ایران میگوید با حل
شدن مشکالت سردار آزمون ،این بازیکن مجددا
به تیممل��ی دعوت میش��ود .کارلوس کیروش
در نشس��ت خبری پیش از دیدار تیمملی ایران
براب��ر ازبکس��تان گف��ت :برابر تی��م قدرتمندی
بازی خواهیم کرد که بازیکن��ان باتجربه زیادی
در ترکی��ب خ��ود دارد .من معتق��دم این دیدار
دوستانه برای افزایش آمادگی بازیکنان ما بسیار

موثر خواهد بود .هکتور کوپر ،سرمربی ازبکستان
بازیکنان خوبی در اختیار دارد و بازی برابر تیم او
دشوار خواهد بود .کارمان را برای حضور در جام
ملتهای آسیا آغاز کردیم و این نخستین دیدار
دوس��تانه ما است .در این دیدار این فرصت را در
اختیار خواهیم داشت تا بازیکنان جوان و باتجربه
تیممل��ی ای��ران را به زمین بفرس��تیم .کارلوس
کیروش درباره غیبت سردار آزمون در تیمملی
فوتب��ال ایران ب��رای این دیدار دوس��تانه گفت:
آزم��ون به دالیلی بع��د از جامجهانی از تیمملی
کنارهگیری کرد ولی این کنارهگیری همیشگی و
دائمی نیست .وقتی آزمون از من خواست نظرم
را درباره خداحافظی او بگویم ،موافقت کردم که
او را موقت��ا به تیمملی دع��وت نکنم و دلیل آن
ی این بازیکن بود .بعد از آنکه
هم ،مسائل شخص 
آزمون مشکالتش را حل کند به تیمملی دعوت
خواهد شد .کیروش درباره تمدید قراردادش با
فدراسیون فوتبال ایران گفت :ما هنوز قراردادی
با فدراسیون فوتبال امضا نکردهایم و فقط به یک
توافق مثل یک مرد واقعی رس��یدهایم .فقط باید
آنرا وارد کاغذ بکنیم ،بنویس��یم و امضا کنیم.
من  7سال اس��ت که در ایران کار میکنم .یک
اعتماد متقاب��ل با بازیکنان پیدا ک��ردهام .نتایج
خوب و بدی را در این مدت بهدس��ت آوردهایم.
ی��ک چی��ز را در این مدت فهمی��دهام و آن هم
اینکه اگر به این بازیکنان اعتماد کنید ،آنها هم با
قدرت به این اعتماد پاسخ میدهند.

کیوسک
مارکا

اینگونه ما تغییر کردیم

موندودپورتیوو

بحث بر سر فولبک

اسپورت

لوکاس پاکتا ،جواهر جدید برزیلی

اکیپ

شادی همچنان در پیرامون تیم

سیاهجامگان دستهسومی میشود؟

سیاهجامگان مش��هد یک بار در هفتههای
سپری شده از لیگ یک در بازی حاضر نشده و
اگر یک بار دیگر در میدان حاضر نشود همانند
نف��ت تهران ب��ه لیگ  3س��قوط خواهد کرد.
فریبرز محمودزاده ،مسؤول برگزاری بازیهای
لیگ یک کش��ور با تایید این خبر گفت« :من
چند بار با خداداد عزیزی صحبت کردهام .این
تیم واقعا مشکل دارد و مدیران استانی باید به
کمک این تیم بیایند ،در غیر اینصورت قانون
همان برخ��وردی را با این تیم خواهد کرد که
ب��ا تیم نفت کرده اس��ت» .اخیرا هم تیم نفت
تهران در  2هفته ابتدایی بازیها حاضر نش��د
و ضمن حذف از جدول بازیها به دسته سوم
سقوط کرد.

اعالم موافقت رسمی  AFCبا تغییر
زمان دیدار پرسپولیس  -الدحیل

کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما اعالم کرد
با تغییر زمان دیدار پرس��پولیس برابر الدحیل
موافقت کرده است.
به نقل از الرای 2 ،تیم فوتبال پرسپولیس
و الدحیل در دیدار برگشت یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آس��یا هفته آینده در تهران به
مصاف هم میروند .باشگاه پرسپولیس پیش
از این به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد
داده بود این دیدار یک روز زودتر برگزار شود.
روزنامه الرای قطر نوشت که  AFCرسما پس
از موافقت باش��گاه الدحیل ،اعالم کرده است
دیدار پرس��پولیس و این تیم قطری به جای
سهشنبه در روز دوش��نبه برگزار خواهد شد
و به این ترتی��ب کاروان الدحیل هم به جای
یکشنبه روز شنبه قطر را به مقصد تهران ترک
خواهد کرد .ساعت این دیدار هم  ۱۹به وقت
ته��ران و  ۱۷:۳۰به وقت قطر خواهد بود؛ این
بازی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

عل�ی خل�ف :مدی��ران باش��گاه اس��تقالل اخیرا
توانس��تهاند با برخ��ی از طلبکاران خود تس��ویه
حساب کنند ولی در صورت محکومیت قطعی باید
 ۱۴میلی��ارد تومان به  4بازیکن خارجی پرداخت
کنند! فش��ار  AFCبه باشگاههای حاضر در لیگ
قهرمانان آسیا 2 ،باشگاه پرسپولیس و استقالل را
بر آن داش��ت برای رف��ع خط محرومیت تعدادی
از طلبکارانش��ان را پای میز مذاکره کش��انده و
با آنها تسویهحس��اب کنند .باش��گاه استقالل در
همین راس��تا موفق شد با تعداد قابل مالحظهای
از طلبکاران��ش تسویهحس��اب ک��رده و رضایت
آنها را بگی��رد .روند خوب پرداخ��ت بدهیها در
این باش��گاه و وجود عزم و اراده برای تس��ویه با
طلبکاران باعث شد خطر محرومیت از آسیا برای
فصل آینده از این تیم دور شود .اما این پایان روند
تسویهحس��اب این باش��گاه با طلبکارانش نیست
چون تع��داد طلب��کاران از این باش��گاه بهقدری
زیاد اس��ت که آنها باید حاالحاالها به بازیکنان و
مربیان سابقش��ان پول بدهند .در بین طلبکاران
باشگاه استقالل برخی اسامی خارجی هم به چشم
میخورد؛ بازیکنانی که به طرز عجیبی به این تیم
آمدند و از آن جدا ش��دند و ح��اال پرونده آنها در
کمیته انضباطی فیفا مطرح اس��ت .پروپیچ یکی
از قدیمیترین پروندههای ش��کایتی استقالل در

 ۱۴میلیارد برای  ۴بازیکن

معضل جدید پیشروی آبیها
فیف��ا را دارد ،بازیکنی که در
زم��ان مدیریت افش��ارزاده و
مربیگری مظلومی با قراردادی
 2ساله به آبیپوشان پیوست
و فصل بعد در عین بیتوجهی
مدیران باش��گاه بدون فس��خ
قرارداد و اخذ رضایتنامه از تیم کنار گذاشته شد
تا براحتی پرونده ش��کایت این بازیکن در فیفا باز
شود .پرونده پروپیچ در فیفا بهقدری شفاف هست
که کمیته انضباطی براحتی این باشگاه را محکوم
کند تا آبیها در حالی مبلغ��ی بالغ بر  ۳۶۰هزار
دالر به این بازیکن کروات بدهکار باشند که او کال
 ۱۳ب��ار برای این تیم به میدان رفت و  ۳گل هم
در بازیهای رسمی به ثمر رساند .سرور جپاروف
یکی دیگر از طلبکاران خارجی باش��گاه استقالل
اس��ت .این بازیکن یک فصل برای آبیپوش��ان به
می��دان رفت ک��ه در همان یک فص��ل بهقدری
درخش��ان برای تیمش بازی کرد ک��ه بتوان او را
بهترین بازیکن فصل گذش��ته این تیم دانس��ت.
باوجود اینکه استقاللیها بشدت خواهان حفظ این

بازیکن بودند اما وی حاضر به
همکاری با این باشگاه نشد که
دالیل آن به اندازه کافی بازگو
شده است .هافبک ازبکستانی
فصل گذش��ته آبیها آخرین
قسط قراردادش به مبلغ ۱۳۰
هزار دالر را از این باشگاه طلبکار است .اگرچه بنا
به ادعای رس��انههای رسمی باشگاه استقالل این
بازیکن در فیفا طرح دعوی نکرده اما عدم شکایت
به منظور گذشت از مطالبات نیست و استقاللیها
ملزم هس��تند طلب  ۱۳۰هزار دالری این بازیکن
را پرداخت کنن��د .بویان نایدن��وف یکی دیگر از
طلبکاران خارجی اس��تقالل است .این بازیکن با
استناد به گفتههای سیدرضا افتخاری ،مدیرعامل
وقت باش��گاه استقالل با اصرار ش��فر به این تیم
پیوست و توسط همین مربی در حالی در لیست
مازاد قرار گرفت که یک سال از قراردادش با آبیها
مانده بود .این بازیکن برای فصل جاری  ۲۵۰هزار
دالر با اس��تقالل قرارداد دارد و باشگاه ملزم است
این مبلغ را بدون اینکه از خدمات این بازیکن بهره

ببرد پرداخت کند .یکی از عجیبترین بدهیهای
خارجی آبیپوشان پرونده جدید این باشگاه است
که توس��ط بازیکنی در کمیته انضباطی فیفا باز
ش��ده که برای انجام تست پزشکی به تهران آمده
بود اما حاال در صف شاکیان این باشگاه قرار دارد.
اگر باشگاه استقالل محکوم به پرداخت مبلغ ۴۵۰
هزار دالر غرامت به گومز ش��ود ،این عجیبترین
پولی خواهد بود که این باش��گاه در تاریخ خود به
یک طلبکار پرداخت کرده اس��ت .بدون احتساب
مبلغ ش��کایت گومز ،جمع بدهیه��ای خارجی
اس��تقاللیها  ۷۴۴هزار دالر اس��ت که این مبلغ
چیزی در حدود  ۹میلیارد تومان میش��ود و اگر
گوم��ز نی��ز در نهایت بتواند اس��تقالل را محکوم
کن��د ،جمع این مبلغ به یک میلیون و  194هزار
دالر میرس��د که حجم بدهیهای این باش��گاه
را از م��رز  ۱۴میلی��ارد تومان عب��ور خواهد داد.
مدیران استقالل بهتر از هر فرد دیگری میدانند
تسویهحس��اب با طلب��کاران خارجی ب��ه مراتب
سختتر از تسویهحساب با طلبکاران داخلی است.
آنها پیشینهای از استقالل ندارند که نسبت به آن
عرق و تعصب داش��ته باش��ند و به عشق این تیم
و هوادارانش از مطالباتش��ان بگذرند و به اندازه
کافی هم اهرم فش��ار از سوی محاکم بینالمللی
برای دریافت بیکم و کاست مطالباتشان دارند.

روزی که راجر فدرر افس��انهای با کس��ب
پانزدهمین گرنداسلمش ،عنوان پرافتخارترین
تنیس��ور مرد تاریخ را از چنگ پیت سمپراس
درآورد ،کمتر کسی فکر میکرد حدود  7سال
بعد س��مپراس از جایگاه دوم هم نزول کند و
حاال در رده س��وم یک شریک هم داشته باشد
اما در پروزنترین برهه تاریخ تنیس ،این اتفاق
رخ داد و اکنون نفرات اول ،دوم و س��وم تاریخ
تنی��س در حال بازی هس��تند و میتوانند به
افتخاراتشان بیفزایند؛ فدرر با  ،20نادال با 17
و جوکوویچ با  14گرنداسلم!

■■ کمیت ،عامل افزایش کیفیت

در تاریخ تنیس س��ابقه نداشته  3تنیسور
معاص��ر ه��م در  3رده اول پرافتخارتری��ن
تنیس��ورهای تاریخ قرار بگیرند ،البته بخشی
از این اتف��اق نتیجه تجاری ش��دن روزافزون
تنیس اس��ت؛ به این معنا ک��ه در نظر گرفتن
جوایز نقدی ف��راوان ،تنیس��ورها را به حضور
در اکثر گرنداس��لمها ترغیب میکند .مثال اگر
در دهه  70هم مانند دوران فعلی ،گرنداس��لم
ملبورن س��از و کار مالی جذابی داش��ت ،قطعا
اس��طورههایی مانند بیورن ب��ورگ و مکانرو
بیشتر در آن سوی آتالنتیک حضور مییافتند
و ب��ر تع��داد گرنداسلمهایش��ان میافزودند.
پ��س کمیت فعلی بر کیفیت ماج��را افزوده و
تنیس��ورهای قدرتمند فعلی به خاطر حضور
در تورنمنتهای بیشتر قطعا جامهای بیشتری
نسبت به اسالفشان نصیب میبرند!
■■جوکو ،شماره یک آینده تمام تاریخ؟

ب��ه هر ترتیب  3دردانه حال حاضر تنیس
در تالش ب��رای افزودن بر افتخارات پرش��مار
فعلی خودشان هستند و با توجه به روند فعلی
و برخالف آنچه جدول نشان میدهد ،نه نادال
بزرگ ،بلکه جوکوویچ تهدید اصلی برای راجر
فدرر در صدر جدول پرافتخارترین تنیسورهای
تاریخ اس��ت .نادال پس از ممنوع شدن تعداد
زیادی از داروهایی که قبال برای رفع مصدومیت
کهنه کمر استفاده میکرد ،خیلی سخت با درد
مزمن کنار میآید و  2گرنداسلم از  4گرنداسلم
سال  2018را هم به دلیل مصدومیت از دست
داد .با این وضعیت و با توجه به فشار فزایندهای
ک��ه رافا به خ��ودش وارد میکند ،بعید به نظر
میرس��د در جایی غیر از زمین تخصصیاش
(زمی��ن خاکی روالنگاروس) ت��وان افزودن بر
افتخاراتش را به دس��ت بیاورد .توجه داش��ته
باشید که باال رفتن س��ن هم قدرت ریکاوری
اس��طوره اس��پانیایی را کاهش میدهد؛ بویژه
اینک��ه او برخالف فدرر که اخیرا در تمام طول
فصل بازیهای زمین خاکی استراحت میکند،
چندان به اس��تراحت اعتقادی ندارد و بیش از
راجرر و جوکو در تورنمنتهای چند سال اخیر
آفتابی شده است 11 .گرنداسلم از مجموع 17
گرنداسلم او در روالنگاروس کسب شده یعنی
بیش از نصف افتخاراتش اما فدرر و جوکوویچ
در کس��ب  4گرنداسلم س��االنه پراکندگی و
کیفیت بیشتری داشتهاند 20 .جام فدرر شامل
 6ملبورن ،ی��ک روالنگاروس 8 ،ویمبلدون و
 5اوپ��ن آمریکا و  14جام نواک هم ش��امل 6
ملب��ورن ،ی��ک روالنگاروس 4 ،ویمبل��دون
یش��ود اما ن��ادال غیر از
و  3اوپ��ن آمری��کا م 
روالنگاروس 3 ،گرند اس��لم دیگر را تنها  6بار
فتح کرده است.
از طرفی بازگش��ت قدرتمندانه جوکوویچ،
خوش��بینیهای موج��ود درباره از س��رگیری
مجدد عص��ر «ف��درر -ن��ادال» را از بین برد.
با مصدوم ش��دن جوکو و افت قاب��ل انتظار و
تکراری ماری 6 ،گرنداس��لم متوالی از ملبورن
 2017تا روالنگاروس  2018به طور مساوی
بین نادال و فدرر تقس��یم شد؛ آن هم با انجام
کارهای بزرگی مانن��د قهرمانی در ویمبلدون
(ف��درر) و روالنگاروس (نادال) ب��دون واگذار
کردن حتی یک ست .با بازگشت جوکوویچ در
ویمبلدون  2018دولت مستعجل  2اسطوره به
پایان رس��ید و نواک در حالی هر دو جام اخیر
را برد ک��ه فدرر در ویمبل��دون و اوپن آمریکا
قبل از نیمهنهایی حذف ش��د و نادال در هر دو
نیمهنهایی قافیه را باخت که اتفاقا یکی از این
باختها مقابل جوکوویچ رقم خورد.

