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Interviewed for Oryx Premium by Sean Calvert

14-time Grand Slam champion Rafael Nadal Parera is back – fit and hungry for the  
upcoming 2015 tennis season, as he explains to Sean Calvert in our exclusive interview.
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After landing a ninth Roland Garros crown 
in the early summer, the rest of the season 
held great promise for Nadal before a wrist 
injury struck and ruled the Spaniard out  
of the North American hard court season, 
and he was to play only seven more 
matches in 2014.

A long-term back issue and appendicitis  
also contributed to an early end to his 
season, but with plenty to aim for when 
the new ATP World Tour campaign kicks 
off this month, Nadal is positive, though 
typically circumspect, about his chances 
of adding to that haul of major titles.

In the off season Nadal underwent 
pioneering stem-cell treatment on his 
back and also had his appendix removed. 

“The treatment went really well,” Nadal 
reveals. “Both my wrist and my back are 
much better now, and I’m ready to 
compete. The appendix was simply bad 
luck and it was at the end of what I call  
‘a funny year’. I had some good results 
during the year, but those injuries didn’t 
allow me to compete enough.”

For most professionals on the  
ATP World Tour a Grand Slam title in Paris, 
a runner-up finish in Melbourne, and  
a Masters 1000 title in Madrid would 
amount to a very successful year, and  
the majority can only dream of such glory. 
But the driven Nadal is ready for better  
in 2015, starting in Qatar.

The Qatar ExxonMobil Open will be  
the first tournament of the new season for 
Nadal, who defends his title at the Khalifa 
International Tennis and Squash Complex 
from January 5–10 – and he’s looking 
forward to the challenge.

“The tournament is a good start  
to the season and the facilities have  
been improving every year. Karim Alami 
(the tournament Director) does a  
great job and I always feel very  
welcome there.”

Doha regularly attracts the biggest 
names in the game, including world 
number-one Novak Djokovic, who,  
in a change from his usual schedule,  
has committed to play here in 2015.

RafaEL Nadal is closing in on Roger Federer’s all-time record  
of 17 major titles. after a 2014 season that was blighted  

by injury and illness, the ‘King of Clay’ is ready to challenge  
again, but with one eye on life after tennis.
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So, the challenge will be a stern one, but 
Nadal doesn’t see this as a tune-up event 
for the Australian Open – far from it.

“I always try my best at every 
tournament, and I believe that is the right 
attitude. I only do tune-ups before 
matches and in the week prior to the 
Australian Open. Doha is a real 
competition and a tournament where  
all players are there to try to win it.”

When it comes to the Australian Open,  
Nadal needs this title to equal the 
incredible achievement of Australian 
tennis legends Rod Laver and Roy 
Emerson as the only men to have won  
all four Grand Slams at least twice. After 
losing in the final last year, hampered  
by injury, Nadal could tie with Laver and 
Emerson come the end of the month.

“Well, that would be amazing. To win 
the Australian Open again would be 
another great highlight for my career, and 
I am trying to do all the right things to try 
to achieve it. But the competition is tough! 
It won’t be easy, that’s for sure.”

Should that happen, he would be just 
two majors behind Federer on the all-time 
list. And with nine Roland Garros crowns, 
how would it feel for him to win an 
unprecedented tenth?

“I always say that winning a tournament  
is special, so you can imagine what it 
means for me to have already won nine.  
If I am able to win Roland Garros again, it 
would be important, but that’s something 
to look back on at the end of my career. 
Right now I’m not thinking about records 
and things like that; I’m just focused on 
winning and giving my best effort, always.”

The change in the tour calendar for 
2015 appears to have opened up an 
opportunity for Nadal to add to that tally 
of majors on grass, as there is now one 
further week between the French Open 
and Wimbledon, which could be key in his 
quest for a third title on the legendary 
lawns of the All England Club.

In previous campaigns, shock losses  
– to Lukas Rosol, Steve Darcis, and this year 
young Australian prospect Nick Kyrgios –  
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WHAT ESSENTIAL ITEMS DO YOU ALWAYS  
PACK WHEN YOU TRAVEL?

Well, in my case the normal things to have are my tennis 
racquets. Most of the travelling I do is to tournaments,  

so I tend to have plenty of racquets with me. 

WHAT WAS YOUR MOST RECENT MEMORABLE 
EXPERIENCE OVERSEAS THAT YOU WOULD 

RECOMMEND?
I am lucky to travel around the world to beautiful places.  

Most of the time the tennis tour follows the sun, so we are 
very fortunate in that sense. I have had the chance to visit 

the most amazing places, but I always say that Mallorca  
is my favourite place (and home).

WHERE IN THE WORLD WILL YOU GO NEXT, AND WHY?
Once I finish my tennis career I am sure I will have more 

time to enjoy the places I have been to, in a different way. 
There will be places I will discover, although I might have 

already been there 20 times!
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on the grass of Wimbledon may be a thing 
of the past now that the schedule has 
changed in his favour.

“I think that allowing the extra week is the 
right decision, and also benefits grass tennis 
– and in particular Wimbledon. It was tough 
to go straight like that from clay to grass.”

But, as well as continuing to improve  
his game, Nadal is also looking ahead to  
a life after tennis.

The Rafa Nadal Academy by Movistar has 
just seen its first foundation stones laid back 
home in Mallorca, and this project looks set 
to be Nadal’s passion once his competing 
days are over.

“This is a very important project for me,  
my team, and sponsor. It is not only my 
future, but also something that will benefit 
the whole of Spanish tennis, and in 

particular Mallorca as a travel destination.  
It will not only be a tennis academy but  
also an international school for kids and  
a state-of-the-art medical facility.”

A private man, Nadal rarely allows 
glimpses into his life away from the court, 
but this proud Mallorcan won’t be straying 
far from home in the years to come, and  
he looks set to be a big influence on the 
potential tennis stars of the future.

“Now I can say that one of my main 
focuses after my tennis career will be the 
Rafa Nadal Academy by Movistar. I will  
be very much involved in it and will try  
to pass on the values I always believed in  
to the kids coming through and following 
in my steps.”

But Nadal is far from finished with his 
tennis career, and 2015 could yet be a 
record-breaking year. 
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مع إطاللة موسم عام ٢٠١٥، عاد بطل التنس العالمي رافائيل 
نادال، بعد تعافيه من اإلصابات واألمراض التي ألّمت به في 

الموسم الماضي، لتضييق الخناق على غريمه اللدود الالعب 
السويسري المخضرم روجر فيديرر الفائز بألقاب ١٧ بطولة 

تنس كبرى. ويركز نادال الملّقب بـ «ملك المالعب الترابية» 
على تحديات الموسم الجديد، وعينه على مستقبله بعد 

اعتزاله هذه الرياضة. 
وتوالت إبداعات نادال بتتويجه بلقب بطولة «روالن جاروس» 

للمرة التاسعة في مطلع موسم الصيف الماضي، وحمل بقية 
الموسم بشائر طيبة لنادال قبل تعرضه لإلصابة في رسغه وبقائه 

بعيداً عن مالعب أمريكا الشمالية الصلبة، وغيابه عن سبع 
مباريات مقررة في موسم ٢٠١٤.

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت إصابة قديمة في ظهره والتهاب 
في الزائدة الدودية في انهاء منافسته في البطولة في وقت مبكر، 

ويحدوه األمل في تحقيق آماله وطموحاته مع انطالق الدوري 
العالمي التحاد العبي التنس المحترفين لعام ٢٠١٥ هذا الشهر، 

وأكد نادال استعداده للمنافسة المقبلة وإصراره على اغتنام 
كافة الفرص إلضافة المزيد من ألقاب البطوالت الكبرى إلى 

سجله الحافل باالنتصارات.

 وكان نادال قد خضع في نهاية الموسم الماضي 
 للعالج في الخاليا الجذعية في ظهره، كما قام باستئصال 

 الزائدة الدودية. وتحدث حول ذلك قائًال: «سار العالج 
 بشكل جيد، فقد تحّسن رسغي وظهري كثيراً وأنا على 

أتم االستعداد للمنافسة».

وستكون بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، فاتحة 
جوالت عام ٢٠١٥، أول بطولة يخوض غمارها نادال هذا الموسم، 

وسيدافع عن لقبه على أرض مجمع خليفة الدولي للتنس 
واالسكواش بدءاً من الخامس من يناير، ويتطلع بشغف شديد 

لهذا التحدي الكبير.

وأضاف نادال: «تعتبر بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 
للتنس بداية جيدة لهذا الموسم، وتتحسن تجهيزاتها وخدماتها 

عاماً بعد عام. حيث يقوم كريم العلمي (مدير البطولة) بعمل 
مميز هناك، وأشعر دائماً بالترحيب الحار في هذه البطولة».

 وتستقطب العاصمة القطرية الدوحة أعظم وألمع نجوم 
التنس في العالم بانتظام، بما فيهم الالعب رقم واحد في العالم 

نوفاك جيكوفيتش، والذي غّير جدول برنامجه المعتاد مؤخراً 
خصيصاً لاللتزام بالمشاركة في البطولة القطرية المرموقة في 

مطلع هذا العام. 

ورغم المنافسة القوية المتوقعة في الدوحة، إال أن نادال ال 
يعتبر بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس مجرد جولة 

تحمية عادية في مستهل الموسم، بل من أفضل البطوالت التي 
تعادل أهميتها بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

 وأضاف نادال قائًال: «إنني أبذل أفضل ما لدي من 
 عروض ومهارات في كل بطولة أخوض غمارها، وأعتقد بأن 
 هذا هو األسلوب السليم. كما أقوم بعملية اإلحماء وتهيئة 

نفسي قبل المباريات فقط وخالل األسبوع الذي يسبق بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس. وتمثل الدوحة أحد التحديات 

الحقيقية، وهي إحدى البطوالت الكبرى التي يطمح جميع 
الالعبين الفوز بلقبها».

ويعتبر أسطورتا التنس االستراليان «رود الفر» و«روي 
إميرسون» الوحيدان اللذان تمكنا من الفوز بجميع مباريات 

«جراند سالم» األربع مرتين على األقل، ويحتاج نادال للفوز بلقب 
إضافي آخر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لُمضاهاة هذا 

اإلنجاز الفريد. إال أن خسارته في نهائي العام الماضي، وتعرضه 
لإلصابة، أنهت حلمه بالتعادل مع الفر وإميرسون.

ويستطرد نادال قائًال: «حسناً، سيكون هذا مذهًال. إن الفوز 
ببطولة أستراليا المفتوحة مرة أخرى يعد إنجازاً بارزاً في مسيرتي، 
وأنا أحاول القيام بجميع ما يلزم لتحقيق هذا اإلنجاز. ولن تكون 

المنافسة سهلة بكل تأكيد، بل صعبة للغاية».

ولو حالف الحظ نادال بالفوز بلقب بطولة أستراليا سيحتل 
المركز الثاني وبفارق بطولتين فقط خلف الالعب السويسري 

روجر فيدرير. وبعد تتويج نادال للمرة التاسعة بلقب بطولة روالن 
جاروس، كيف سيكون شعوره إذا ما فاز بلقب البطولة للمرة 

العاشرة في حدث غير مسبوق؟

ويضيف نادال: «إنني أقول دائماً إن الفوز بلقب إحدى 
البطوالت له أهمية خاصة، ويمكنك أن تتخيل ما يعنيه فوزي 

بألقاب تسع بطوالت. إنني ال أفكر في الوقت الحالي في أي أرقام 
قياسية أو أشياء من هذا القبيل، بل أركز على الفوز وتقديم أفضل 

ما لدي، وهذا بالضبط ما يحدث دائماً».

ولكن فضًال عن استمراره في تطوير أسلوب لعبه، يتطلع نادال 
أيضاً إلى مستقبله بعد اعتزاله هذه الرياضة. وقد تم مؤخراً وضع 

حجر األساس في أكاديمية مركز رافا نادال الرياضي على أرض 
وطنه ماللوركا في إسبانيا، وسيكون هذا المشروع محط اهتمام 

نادال بعد اعتزاله المنافسة على أرض مالعب التنس.

  وقال في هذا السياق: «ُتعد األكاديمية واحدة من أهم 
المشاريع بالنسبة لي ولفريقي ولراعي مسيرتي الرياضية. إنها ال 
تمثل مستقبلي فحسب، بل تمثل أيضاً أحد العناصر التي سوف 

تعود بالنفع على رياضة التنس اإلسبانية ككل. وهي لن تكون 
أكاديمية تنس فقط، بل مدرسة دولية لألطفال أيضاً، ومنشأة 

طبية عصرية فائقة التطور».

واختتم حديثه قائًال: «إنني سأشارك عملياً في أنشطة 
 األكاديمية، وسأحاول نقل جميع المبادىء القّيمة التي 

 طالما كنُت مؤمناً بها لألطفال الذين سيتعلمون فيها، 
ويسيرون على ُخطاي».

إال أن نادال ال زال بعيداً كل الُبعد عن نهاية مسيرته الطويلة 
الحافلة في رياضة التنس، وربما يكون عام ٢٠١٥ أحد األعوام 

التي سُيحقق فيها حلمه بتسجيل رقم قياسي جديد. 

 ما هي آخر تجربة بارزة قمت بها في الخارج، 
وتوصي بها اآلخرين؟

 في معظم األحيان تقام جوالت التنس في البلدان المشمسة، لذا فإننا محظوظون 
للغاية من هذه الناحية، وبذلك سنحت لي الفرصة للتمتع بزيارة أروع األماكن المدهشة. 

ومع ذلك فإنني اعتبر مسقط رأسي ماللوركا مكاني المفضل، وموطني.

 أي األماكن في العالم ستزورها في المرة 
التالية، ولماذا؟

 بمجرد انتهاء مسيرتي في رياضة التنس، سيتوفر لدي قدر أكبر من الوقت 
لالستمتاع باألماكن التي سبق أن ُزرتها، ولكن بطريقة مختلفة. وما زلت أتوق الكتشاف 

بعض األماكن، على الرغم من أنني قد زرُتها بالفعل ٢٠ مرة.
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أجرت مجلة «المها بريميم» مقابلة خاصة مع بطل التنس اإلسباني األسطورة رافائيل نادال 
باريرا الفائز بألقاب بطوالت «جراند سالم» ١٤ مرة، تحدث خاللها إلى «شون كالفيرت» حول عودته 

للمنافسة في موسم ٢٠١٥ بكامل لياقته البدنية، وروحه القتالية وتعطشه للفوز.

رافائيل نادال:
مستعد للمنافسة في قطر
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