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رياضة

أعلن فريق إنترناسيونال البرازيلي عن تعاقده مع 
ع 

ّ
املدافع األرجنتيني غابرييل ميركادو، الذي وق

عقدًا حتى عام 2022. وينضم ميركادو إلى صفوف 
الفريق البرازيلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء 
عقده مع فريق الريان القطري الذي لعب له في آخر 

موسمني. وأكد ميركادو في تصريحات صحافية 
بعد التوقيع: »أنا سعيد للغاية للدفاع عن قميص 

نا سنعيش أوقاتًا 
ّ
هذا النادي الكبير، ومتأكد من أن

طيبة للغاية معًا«.

أعلن فريق أتلتيكو مدريد، بطل الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، عن ضم املهاجم البرازيلي - البرتغالي، 
ماركوس باولو كوستا، لخمسة مواسم، في صفقة 

انتقال حّر بعد انتهاء عقده مع فلومينينزي. 
ويستطيع املهاجم )20 عامًا( الذي يبلغ طوله 1.86 

متر اللعب في مركز قلب الهجوم وعلى الجانبني. 
وخاض ماركوس باولو 24 مباراة مع فلومينينزي 

في الدوري البرازيلي، املوسم املاضي، وسجل 
ثالثة أهداف، وصنع ثالثة أهداف أخرى.

توصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
والالعب اإلسباني، سيرخيو راموس، إلى اتفاق 

للحصول على خدمات القائد السابق لريال مدريد 
بموجب عقد ما زالت مدته غير معروفة، بحسب 
ما أوردته صحيفة »ليكيب« الرياضية. وأمست 

مدة العقد )إذ طلب راموس موسمني وعرض 
النادي الباريسي واحدًا مع خيار التجديد آلخر( 

إحدى العقبات أمام إبرام االتفاق، الذي ُكشف، 
ه تقدم بشكل جيد أخيرًا.

ّ
األسبوع املاضي، أن

األرجنتيني غابرييل 
ميركادو إلى إنترناسيونال 

البرازيلي

أتلتيكو مدريد يضم 
المهاجم ماركوس باولو 

لخمسة مواسم

»ليكيب«: اتفاق 
باريس سان جيرمان مع 

سيرخيو راموس

أعلن منظمو 
بطولة العالم 
للفورموال واحد 
عن إلغاء جائزة 
أستراليا الكبرى 
للعام الثاني 
تواليًا، والمقررة 
في شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر 
المقبل، بسبب 
تداعيات فيروس 
كورونا. وواجه 
المنظمون 
عقبات بشأن 
متطلبات أستراليا 
للوافدين 
ووجوب 
خضوعهم 
للحجر الصحي 
اإللزامي لمدة 
14 يومًا، األمر 
الذي صعب 
مهمة إقامة 
السباق في 
ظروف طبيعية.

)Getty( 1 سباق أستراليا يخرج من منافسات موسم عام 2021 لفورموال

إلغاء جائزة أستراليا
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األربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة



ما قبل النهائي
منتخب إنكلترا 

يواجه الدنمارك

2829
رياضة

لندن ــ العربي الجديد

تترقب الجماهير العاملية »املعركة« 
منتخب  بــني  ستجمع  التي  النارية 
إنكلترا ومنافسه منتخب الدنمارك، 
األربـــعـــاء، فــي ملعب »ويــمــبــلــي« الشهير في 
العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات 
األمـــم األوروبــيــة  نصف نهائي بطولة كــأس 

لكرة القدم 2020.
ويطمح منتخب إنكلترا إلى الوصول للمرة 
األولــى لنهائي بطولة كأس األمــم األوروبية 
لكرة القدم في تاريخه، بعدما خرج من نصف 
نــهــائــي املــســابــقــة الـــقـــاريـــة فـــي 4 مــنــاســبــات، 
كانت آخرها في بطولة »يــورو 1996«، على 
يــد أملــانــيــا. ويــعــانــي منتخب إنكلترا فــي كل 

زهير ورد

مباراة   
ّ

كل اإلنكليزي، خالل  املنتخب  يواجه 
 
ّ
أن الـ«بريميرليغ«، بما  العبني ينشطون في 
العديد من نجوم الــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
يعززون صفوف املنتخبات التي تلعب ضّد 
ــود الــثــالثــة« فـــي بــطــولــة أمــم  ــ مــنــتــخــب »األســ
ــا الــحــالــيــة، وهـــذا الــوضــع لــن يختلف  ــ أوروبـ
خــــالل املـــواجـــهـــة ضـــد املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي، 
األربــــعــــاء، إذ يــضــّم فـــي صــفــوفــه الــعــديــد من 
الالعبني في إنكلترا. ُيعتبر كاسبر شمايكل 
مــن نــجــوم الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لكرة 
ه ساهم بقدٍر كبيٍر في حصول 

ّ
القدم، بما أن

نادي ليستر سيتي على لقب الـ«بريميرليغ« 
قبل مواسم قليلة، وهي من أكبر املفاجآت في 
املسابقات األوروبية خالل العشرية املاضية، 
وهـــذا النجاح رفــع مــن أســهــم حــامــي العرين 

بشكل كبير.
وشــهــرة حــامــي عــريــن منتخب الــدنــمــارك، لم 
اللقب،  على  الــحــصــول  الــوحــيــد  سببها  يكن 
بل أيضًا لكونه ابن واحٍد من أفضل الحراس 
الــذيــن عرفتهم كـــرة الــقــدم اإلنــكــلــيــزيــة، وهــو 
الــذي كــان ســدًا منيعًا ساعد  بيتر شمايكل، 
عــدٍد  على  الحصول  فــي  يونايتد  مانشستر 
 إنــجــازه األكــبــر كان 

ّ
 أن

ّ
كبير مــن األلــقــاب، إال

الحصول على بطولة أمم أوروبا عام 1992.
 املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي، 

ّ
ومــــن املـــصـــادفـــات أن

الدنمارك خــالل نسخة 1992  كــان في طريق 
بعدما تواجها في الدور األول وكان مرشحًا 
 شــمــايــكــل أبــــدع فــي تلك 

ّ
لــالنــتــصــار، غــيــر أن

املباراة ليحكم عليها باالنتهاء بتعادٍل كان 
له أثر كبير في حظوظ إنكلترا الحقًا لتغادر 

تغير  وباستثناء  األول.  الــدور  منذ  البطولة 
ــتـــدور فـــي ملعب  ــاراة سـ ــبــ  املــ

ّ
املــــكــــان، بــمــا أن

في   1992 مــواجــهــة  دارت  بينما  »ويــمــبــلــي« 
 
ً
 الـــظـــروف تــبــدو متشابهة

ّ
 كـــل

ّ
الــســويــد، فــــإن

للتأهل  الكبرى  املرشحة  إنكلترا هي   
ّ
أن بما 

إلى النهائي، في وقت سيحاول فيه منتخب 

ــود  ــال جــمــاهــيــر »األســ الـــدنـــمـــارك تــحــطــيــم آمــ
ــاول الــــــحــــــارس كـــاســـبـــر  ــ ــــحـ ــيـ ــ الـــــثـــــالثـــــة«. وسـ
شمايكل، إحياء ذكــرى والــده بأفضل طريقة 
اإلنكليزي  الهجوم   

ّ
أن الرغم من  ممكنة على 

ضـــرب بــقــوة فـــي ربـــع الــنــهــائــي إذ دّك دفـــاع 
ـــه 

ّ
ــبـــدو أن ــع مــنــاســبــات، ويـ ــ ــا فـــي أربـ ــيـ أوكـــرانـ

ــرى، بــعــدمــا  ــ ــداٍف أخــ ــ ــ مــتــعــطــش لــتــســجــيــل أهـ
تخلص قــائــده هـــاري كــني مــن الضغط الــذي 
عانى منه فــي أولــى املــبــاريــات، مــا يرجح أن 

يكون حوار اليوم بني كني وشمايكل قويًا.
ويملك الــحــارس الــدنــمــاركــي، كما كــان والــده، 
 املهاجمني في منتخب 

ّ
 كاملة بقدرات كل

ً
دراية

الــثــالثــة« وســيــحــاول استثمار هذه  »األســــود 
ــاراة املــرتــقــبــة، مـــن أجــل  ــبــ املــعــطــيــات خــــالل املــ
الوصول إلى بّر األمان خالل هذا املوعد على 
 إعــــادة كتابة 

ّ
الــرغــم مــن صــعــوبــة املــهــمــة، لــكــن

التاريخ تقتضي منه مجهودًا خرافيًا يتيح له 
القدرة على الصمود في مواجهة خصٍم عنيٍد.

عائلة شمايكل 
كابوس يالحق اإلنكليز

الــدنــمــارك، بعدما  مــرة يــواجــه فيها منتخب 
حــقــق فـــوزًا وحــيــدًا فــي 6 مــواجــهــات، وكــانــت 
ــة« عــلــى يد  ــثـــالثـ آخــــر خـــســـارة لــــــ«األســـــود الـ
األول  تشرين  أكتوبر/  شهر  في  »الفايكنغ« 
الغائب  النجم  املاضي، بهدٍف نظيف سجله 
بالوقت  يتعافى  الـــذي  إريــكــســن،  كريستيان 
املــبــاراة  فــي  قلبية أصابته  مــن نوبة  الحالي 
لكن منتخب   .»2020 »يـــورو  ببطولة  األولـــى 
إنكلترا تطور بشكل كبير في بطولة »يورو 
2020«، وأصـــبـــح يــمــتــلــك أقــــوى خـــط دفــاعــي 
فــي املــســابــقــة الــقــاريــة، بــعــدمــا نــجــح نجومه 
بمنع اهتزاز شباكهم في 5 مواجهات، إال أن 
 10 مــن تسجيل  تمكنوا  الــدنــمــارك  مهاجمي 

أهداف حتى اآلن في املسابقة القارية.
ــلــــى هـــــــّداف  ــتــــرا عــ ــلــ ــكــ ويـــعـــتـــمـــد مـــنـــتـــخـــب إنــ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« فـــي املـــوســـم املـــاضـــي هـــاري 
املجموعات  دور  فــي  فــك نحسه  بعدما  كــني، 
بــاملــســابــقــة الـــقـــاريـــة، واســـتـــطـــاع تــســجــيــل 3 
ــلـــوب، فيما  أهــــــداف فـــي مــرحــلــة خـــــروج املـــغـ
ســـيـــكـــون عـــلـــى مـــدافـــعـــي »األســــــــود الـــثـــالثـــة« 
الحذر من كاسبر دولبيرغ، مهاجم الدنمارك، 
الــذي سجل 3 أهــداف حاسمة لبالده. ويأمل 
ــارك فــــي صـــنـــاعـــة املـــفـــاجـــأة  ــمــ ــدنــ مــنــتــخــب الــ
ــة بــمــنــتــخــب إنــكــلــتــرا من  الــكــبــيــرة، واإلطــــاحــ
نــصــف الــنــهــائــي، والــــوصــــول إلــــى املــواجــهــة 
األوروبــيــة،  األمـــم  كــأس  فــي بطولة  النهائية 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا فعلها 
سابقًا في عــام 1992، الــذي تــوج فيه باللقب 

القاري. 
وأبدى النجم هاري ماغواير، مدافع منتخب 
إنــكــلــتــرا، تــأيــيــده لــفــكــرة تــجــديــد عــقــد املـــدرب 
غــاريــث ســاوثــغــيــت، املــديــر الــفــنــي للمنتخب 
اإلنكليزي، وذلك بعدما أشاد بدعم املدرب له 
داخل امللعب وخارجه، العام املاضي. وذكرت 
وكالة األنباء البريطانية )بي إيه ميديا(، أنه 
مع نهاية عقد ساوثغيت الحالي مع املنتخب 
اإلنكليزي بعد كأس العالم 2022 في قطر، فإن 
لالتحاد  التنفيذي  الرئيس  بلينغهام،  مــارك 
اإلنكليزي للعبة، كشف عن رغبة اتحاده في 

EURO  2020  يورو

يحلم منتخب إنكلترا بالوصول للمرة األولى في تاريخه 
إلى نهائي بطولة كأس األمم األوروبية، شرط تجاوز 

عقبة منافسه منتخب الدنمارك

)Getty( »2020 يطمح نجوم الدنمارك إلى تحقيق المفاجأة ببطولة »يورو

)Getty( يعتمد منتخب إنكلترا على خدمات نجمه هاري كين

)Getty( يريد منتخب إنكلترا تجاوز عقبة الدنمارك

)Getty( منع بيتر شمايكل كّل محاوالت إنكلترا للتسجيل في مرماه قبل 29 عامًا

)Getty( 1992 يطمح كاسبر شمايكل إلى تكرار إنجاز والده عام

تــجــديــد عــقــد ســاوثــغــيــت، األمــــر الــــذي يــؤيــده 
مـــاغـــوايـــر. وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان الــالعــبــون 
يـــرغـــبـــون فـــي تــوقــيــع ســاوثــغــيــت عــلــى عقد 
يمكنني  بالطبع.  »نعم  ماغواير:  قــال  جديد، 
لكنني  فــقــط،  عــن نفسي  بالنيابة  أتــحــدث  أن 

مــتــأكــد مــن أن الــجــمــيــع ســعــداء مــثــلــي تماما 
اإلنكليزي  املنتخب  معسكرات  في  بالوجود 
للجميع«.  ممتعة  جعلتها  التي  وبالطريقة 
وأضاف ماغواير: »لقد كان دعم املدير الفني 
غــاريــث ساوثغيت لــي رائــعــا منذ أن شاركت 
ــــى مـــع املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي. هــذا  لــلــمــرة األولـ
أعطاني ثقة كبيرة وإيمانا قبل الدخول ألي 
ــل تــقــديــم أفــضــل أداء لــــدي. لم  مـــبـــاراة مـــن أجـ
دائــمــًا  الــدولــيــة.  عــلــى مسيرتي  أخـــش مطلقا 
ــه، وكــنــت  مـــا كــنــت أشـــعـــر بــــأن لــــدي مـــا أقــــدمــ
أعـــــرف ذلــــك دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل ما 
حدث في الصيف. لقد تجاوزت ذلك اآلن، لقد 
تخطيته، كان وقتا عصيبا لكنني متأكد من 

أعــرب  متصل،  صعيد  على  تخطيته«.  أنــنــي 
ــــادون ســانــشــو، مــهــاجــم مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا،  جـ
عـــن ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــلــعــب مـــع »األســــود 
الثالثة«، واملساهمة في بلوغه نصف نهائي 
بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم 2020، 
عــقــب مــشــاركــتــه فـــي مــواجــهــة ربـــع الــنــهــائــي، 
الـــتـــي انــتــصــر فــيــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــأربــعــة 
أهداف مقابل ال شيء. وقال جادون سانشو، 
خــالل مقابلة مــع برنامج »ليونز ديــن« على 
موقع يوتيوب: »هو شيء كنت أحلم به وأنا 
أجـــل عائلتي هو  مــن  القميص  ارتــــداء  طــفــل، 
شرف كبير بالفعل بالنسبة لي. أعتبر نفسي 
محظوظا. تمثيل منتخب إنكلترا في بطولة 

ــار حــقــيــقــة، ومـــمـــن لــكــل  ــ ــبـــرى هــــو حـــلـــم صـ كـ
الفرص التي حصلت عليها«.

أمـــا أنـــدريـــاس كــريــســتــنــســن، مــدافــع منتخب 
الـــدنـــمـــارك، فــيــعــتــقــد أن العــبــي بــــالده الــذيــن 
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  في  يلعبون 
الــقــدم بوسعهم إيــقــاف خــطــورة هـــاري كــني، 
مهاجم »األسود الثالثة«، مضيفًا في املؤتمر 
الــصــحــافــي »كــلــنــا نــعــلــم إمـــكـــانـــات كـــني ألنــه 
أفضل  مــن  وهــو  قــدمــيــه،  بكلتا  اللعب  يجيد 
املهاجمني في العالم، ولدينا فكرة عن طريقة 
إيــقــافــه. يــعــرفــه بــيــيــر إيــمــيــل هــويــبــرغ جــيــدًا 
أيــضــا وربــمــا نستفيد مــن خــبــراتــه. يجب أن 

نستغل كل شيء ملصلحتنا«.

يـورو بـازار

تعتمد الدنمارك على 
خبرة المدافعين إليقاف 

هاري كين

■ رّد نجما منتخب فــرنــســا وبــرشــلــونــة اإلســبــانــي، أنــطــوان غــريــزمــان، 
ديمبيلي،  سجله  الــذي  بالفيديو  الخاص  الــجــدال  على  ديمبيلي،  وعثمان 
الفنادق،  أحــد  في  اآلسيويني  العاملني  يعلق على بعض  وهــو  فيه  ويظهر 
الــذي رفضه ثنائي  ما وضعهما في مرمى االتهامات بالعنصرية، األمــر 
الــنــادي »الــكــتــالــونــي«. وكـــان ديمبيلي قــد قــال فــي الفيديو الـــذي ظهر فيه 
غريزمان وهو يضحك على تعليقات زميله في برشلونة خالل وجودهما 
 هذه الوجوه القبيحة فقط من أجل أن تستطيع 

ّ
في اليابان في 2019: »كل

لعب لعبة PES. أال يشعرك هذا بالخجل؟«. وكتب غريزمان عبر حسابه 
 أشكال العنصرية. منذ عدة 

ّ
على »تويتر«: »كنت دائمًا ملتزمًا برفض كل

 
ّ

أيــام، بعض األشخاص حولوني إلــى شخص ال أعرفه. أرفــض بشدة كل
اليابانيني  أّي من أصدقائي  إذا شعر  االتهامات ضــدي، وأشعر باألسف 
باإلهانة«. في املقابل، نشر ديمبيلي رسالة عبر »إنستغرام« موضحًا أّن 
ها كانت في اليابان 

ّ
ه رغم أن

ّ
الصور التي يتم تداولها تعود إلى 2019، وأن

»قد تكون في أّي مكان آخر على سطح األرض استخدمت فيه التعبيرات 
نفسها«. وأضاف: »التعليقات لم تكن موجهة ألّي أفراد. في بعض األحيان، 
أستخدم هذه التعبيرات بشكل شخصي، ومع األصدقاء، من دون النظر 
ه قد تسبب في جرح مشاعر 

ّ
لجذورهم. هذا الفيديو انتشر اآلن، وأتفهم أن

املوجودين فيه، ولهذا أتقدم لهم باعتذاري الشديد«.

■ أكدت مصادر مقربة من روبيرتو مارتينيز أّن املدرب اإلسباني مستمر 
الــخــروج من ربــع نهائي  الرغم من  في منصبه مع منتخب بلجيكا، على 
»يورو 2020« على يد إيطاليا. وقالت املصادر: »يريدون استمراره بال شك. 
وروبيرتو أيضًا. روبيرتو ال يمانع من جانبه. يركز على مباريات التأهل 
في سبتمبر/ أيلول املقبل« في إشارة إلى تصفيات مونديال 2022. وينوي 
مارتينيز البقاء حتى نهاية عقده، الذي يسري إلى ما بعد مونديال قطر، 
وكان قد تم تجديده في 2020. وأضافت املصادر أّن »العمل الذي يقوم به 
روبيرتو يهدف إلى ترك إرث للمستقبل«. وكان املدير التنفيذي لالتحاد 
البلجيكي لكرة القدم، بيتر بوسايرت، قد صرح مطلع األسبوع الحالي أّن 
االتحاد يعتمد على استمرار مارتينيز بمهامه في سبتمبر املقبل. وقال 
املقبلة.  للمباريات  بالفعل  االستعداد  »بدأنا  املحلية:  للصحف  بوسايرت 
سيكون روبيرتو مارتينيز هنا. لن يكون هناك أّي بيان رسمي، ليس هناك 

أّي اتجاه للتغيير«.

ميالن  إنتر  فريق  أّن  اإليطالية،   »24 »ســكــاي سبورتس  قناة  كشفت   ■
الفرنسي بخصوص  باريس ســان جيرمان  مع  نهائيًا  اتفق  قد  اإليطالي 
إلى  الــذي سينضّم رسميًا  املغربي، أشــرف حكيمي،  دفــاعــه،  صفقة نجم 
القناة  »الــبــاريــســي« بعد مــوســم واحـــٍد فــي »الكالتشيو«. وأشـــارت  الــنــادي 
اإليطالية، إلى أّن قيمة الصفقة ستبلغ 70 مليون يورو، بما فيها الحوافز، إذ 
سيحصل النادي اإليطالي على 60 مليونًا، إلى جانب 8 ماليني يورو عبارة 
عــن حــوافــز مــؤكــدة، و3 ماليني يــورو ملجموعة مــن الحوافز األخـــرى التي 
تبدو صعبة التحقيق. ووفق ما ذكرته القناة أيضًا، فإّن دافيدي ليبي، ابن 
املــدرب اإليطالي بطل العالم 2006، مارشيلو ليبي، كان من بني املتدخلني 
في املفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الخصوص، 
وبالتالي منح اإلنتر إلى العبه، الضوء األخضر من أجل الخضوع للفحوص 
الطبية بعدما أتم اتفاقه مع النادي »الباريسي« منذ فترة. وسافر حكيمي 
فــي بــدايــة األســبــوع، إلــى بــاريــس إلنــهــاء الترتيبات التي تخص العقد الــذي 
سيربطه بباريس سان جيرمان، ومباشرة التحضيرات مع الفريق بما أّن 

النادي »الباريسي« عاد إلى العمل واإلعداد للموسم الجديد.

الدنمارك،  منتخب  قائد خط وسط  إريكسن،  كريستيان  النجم  أصبح 
لت أزمته الصحية 

ّ
رمزًا كبيرة في عالم »الساحرة املستديرة« بعدما شك

دافعًا معنويًا كبيرًا، وشحنة ُملهمة لرفاقه، الذين سيواجهون منتخب 
إنكلترا في نصف نهائي »يورو 2020«، األربعاء، على ملعب »ويمبلي« 

الشهير.
وال يتأخر كريستيان إريكسن في إبراز دعمه لرفاقه، الذين استمدوا 
ــوة مـــن قــائــد خـــط وســـط مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك، الــغــائــب عن  ــقـ ــام والـ ــهـ اإللـ
منافسات »يورو 2020«، بسبب األزمة القلبية التي تعرض في املواجهة 

أمام فنلندا.
وقام كريستيان إريكسن بتوجيه رسالة خاصة إلى زمالئه، عبر مجموعة 
»واتساب« الخاصة بمنتخب الدنمارك« بقوله: »أنا فخور بكم« في إشارة 
 شــيء يتعلق بمنتخب 

ّ
واضــحــة مــن قائد خــط الــوســط، إلــى متابعته كــل

بالده، رغم وجوده حاليًا في منزله، الذي يواصل فيه رحلة تعافيه.
أمــام  املــفــاجــأة  تحقيق  إلــى  إريــكــســن،  كريستيان  النجم  رفـــاق  ويطمح 
منتخب إنكلترا في املربع الذهبي، والوصول إلى نهائي املسابقة القارية، 
حتى يحققوا اإلنجاز للمرة الثانية في تاريخ منتخب الدنمارك، وإهداء 
افتتاح  في  املخيف  بعد سقوطه  العالم،  الــذي صــدم  زميلهم  إلــى  اللقب 

مباريات الدنمارك في »يورو 2020« أمام فنلندا.
قتيبة...
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ُحــر
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حــجــزت الــبــرازيــل إحـــدى بطاقتي 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــوبــا  املــ
أمــيــركــا 2021، وذلـــك بــعــد فــوزهــا 
بــهــدف نظيف على منتخب بــيــرو فــي الــدور 
ــه مــلــعــب  ــافـ ــتـــضـ ــي الـــــــذي اسـ ــائـ ــهـ ــنـ نـــصـــف الـ
»نــيــلــتــون ســانــتــوس« فــي ريـــو دي جــانــيــرو. 
وبــفــضــل الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه العــــب وســط 
لــوكــاس بــاكــيــتــا )35(، بعد  لــيــون الــفــرنــســي 
تــمــريــرة على طبق مــن فضة مــن نجم فريق 
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي نــيــمــار دا 
مــرات  خمس  الــعــالــم  بطلة  ستسعى  سيلفا، 
إلى خطف لقبها العاشر في البطولة القارية.
ــقـــي مـــنـــتـــخـــب الـــســـامـــبـــا فـــــي الـــنـــهـــائـــي  ــتـ ــلـ ويـ
ــرة( على  الــعــشــريــن فـــي تــاريــخــه )خــســر 11 مــ
الفائز في  السبت،  الشهير،  ملعب »ماراكانا« 
نصف النهائي الثاني، فجر األربعاء بتوقيت 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وأوروبـــــــــــا، بــــني األرجـــنـــتـــني 
وكــولــومــبــيــا فــي بــرازيــلــيــا. وقــدمــت الــبــرازيــل 
مــســتــويــات مــمــيــزة فــي الــبــطــولــة، إذ حافظت 
عــلــى سجلها خــالــيــًا مــن الــخــســارات فــي دور 
املــجــمــوعــات حــاصــدة ثــالثــة انــتــصــارات ضد 
فــنــزويــال والــبــيــرو وكــولــومــبــيــا، وتــعــادلــت مع 
اإلكــــــــوادور لــتــتــصــدر املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ثم 
بــطــلــة 2015 و2016  تــشــيــلــي  إلقـــصـــاء  عـــانـــت 
في الــدور ربع النهائي بهدف نظيف لباكيتا 
فــي مبارياتها  الــبــرازيــل  ولـــم تخسر  نــفــســه. 
الــــ13 األخــيــرة )12 انــتــصــارًا وتـــعـــادل(، وهي 
صــاحــبــة أعــلــى ســجــل تــهــديــفــي فــي البطولة 
بقيادة  قــوي  بــدفــاع  وتتمتع   ،)12( الحالية 
لم  إذ  ومــاركــيــنــيــوس،  تياغو سيلفا،  الــقــائــد 
 سوى أربعة أهــداف في آخر 12 مباراة 

َّ
تتلق

)في البطولة وتصفيات كأس العالم(.
عــامــي 1939 على  اللقب  الــبــيــرو، حاملة  أمــا 

البرازيل إلى
نهائي »الكوبا«

تمكن منتخب البرازيل من تحقيق فوٍز صعب للغاية على خصمه منتخب 
بيرو بهدٍف نظيف، في المواجهة التي جمعت بينهما في نصف نهائي 
بطولة كوبا أميركا 2021، ليتأهل النجم نيمار وزمالؤه إلى المباراة النهائية 

من البطولة القارية

3031
رياضة

تقرير

أرضها و1975، فبلغت الدور نصف النهائي 
بــعــدمــا ابــتــســمــت لــهــا ركــــالت الــتــرجــيــح )4 – 
إثــر تعادلهما )3 – 3(،  الــبــاراغــواي  أمـــام   )3
املجموعة  وصافة  احتلت  قد  البيرو  وكانت 
الثانية خلف البرازيل مع انتصارين وتعادل 
ــهــا فــشــلــت فــي بــلــوغ النهائي 

ّ
وخـــســـارة، لــكــن

لــلــمــرة الــرابــعــة فـــي تــاريــخــهــا. واســتــضــافــت 
البرازيل النسخة الحالية في اللحظة األخيرة 
عقب استبعاد املضيفتني كولومبيا ملشاكل 
سياسية واجتماعية في البالد، واألرجنتني 

بسبب انتشار فيروس كورونا.

هدف وحيد كاٍف
سعى املنتخب البرازيلي لحسم املباراة مبكرًا 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، مـــع تــحــركــات نيمار 
الــخــطــيــرة فــي الــجــنــاح األيــســر، الــتــي منحت 
ريتشارليسون  للمهاجم  التحرك  فــي  حرية 
ــات الـــبـــيـــرو الــصــعــبــة، وافــتــقــدت  ــاعــ أمـــــام دفــ
الــذي  الــبــرازيــل ملهاجمها غابرييل جــيــزوس 
طرد في ربع النهائي أمــام تشيلي إثر خطأ 
ــبــــه العــــــب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــهـــور ارتــــكــ ــتـ مـ

اإلنكليزي على أوخينيو مينا.
الثامنة،  الدقيقة  الخطورة في  وبــدأت مالمح 
بــعــد وصــــول الــكــرة إلـــى بــاكــيــتــا الــــذي مــررهــا 
باتجاه ريتشارليسون، فراوغ األخير الحارس 

بيدرو غاليسي وأعادها إلى نيمار الذي سدد 
خـــارج املــلــعــب، وفـــي الــدقــيــقــة 19، ســـدد العــب 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي كــازيــمــيــرو كـــرة قوية  ريـ
أنــقــذهــا غــالــيــســي، فــعــادت إلــيــه ومـــررهـــا إلــى 
األيــمــن، ليحولها عرضية  الـــرواق  فــي  باكيتا 
أرضية وصلت إلى نيمار، فسددها ليتصدى 
التسديد،  ريتشارليسون  وكــرر  الحارس،  لها 
لــكــن غــالــيــســي تـــألـــق مـــجـــددًا قــبــل أن يــتــدخــل 
 الدقيقة الخامسة والثالثني كانت 

ّ
الدفاع. لكن

عــصــّيــة عــلــى تــألــق غــالــيــســي، الــــذي عــجــز عن 
بانطالقة  نيمار  بــدأهــا  الــتــي  للكرة  التصدي 
قــويــة مــن الــجــهــة الــُيــســرى وتـــجـــاوز مــدافــعــي 
الــبــيــرو بلمسة رائـــعـــة، ومــــرر كـــرة عــلــى طبق 
من فضة بني أقدام املدافعني إلى باكيتا الذي 
في  بسهولة  وســددهــا  البرازيليني  يــخــذل  لــم 
الــشــبــاك. وكـــان باكيتا نفسه هــو الـــذي سجل 
هـــدف الــفــوز لــلــبــرازيــل فــي مــرمــى تشيلي في 
إدراك  الــبــيــرو  منتخب  وحـــاول  النهائي.  ربــع 
الـــتـــعـــادل فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة فـــي الــشــوط 
البرازيليني.  الثاني، وسط رعونة نسبية من 
فـــحـــاول جــيــانــلــوكــا البـــــــادوال الــتــســجــيــل من 
 الدفاع البرازيلي 

ّ
تسديدة على إيدرسون، لكن

أبــعــدهــا إلــــى ركــنــيــة )50(. وفــــي الــدقــيــقــة 60 
أنــقــذ إيــدرســون مــرمــاه مــن تسديدة قــويــة من 
راسييل غارسيا، قبل أن يتدخل تياغو سيلفا 
ويــبــعــدهــا إلـــى ركــنــيــة، وطـــالـــب الــبــرازيــلــيــون 
بركلة جزاء بعد سقوط ريتشارليسون داخل 
 الحكم قرر احتساب ركلة 

ّ
منطقة الجزاء، لكن

ركنية في الدقيقة 70.
ــرو فــــرصــــة خــطــيــرة  ــيــ ــبــ وأهـــــــــدر مـــنـــتـــخـــب الــ
ــن ألـــيـــكـــســـانـــدر  ــ ــلــــتــــعــــادل، بـــعـــد عـــرضـــيـــة مـ لــ
كــالــيــنــس إلــــى رأس ســيــرخــيــو بــيــنــيــا، الـــذي 
كــــان مـــن دون مــراقــبــة وســــط خــــروج خــاطــئ 

يسعى منتخب البرازيل 
لتحقيق اللقب العاشر 

في »الكوبا«

ريال مدريد يستعد للموسم الجديد 
في غياب معظم الالعبين

بدأ فريق ريال مدريد اإلسباني، استعداداته للموسم الجديد، بإجراء الفحوص الطبية 
لالعبني القليلني املتاحني تحت قيادة املدرب اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي يبدأ واليته 
الثانية مع النادي »امللكي« خلفًا للفرنسي، زين الدين زيــدان. ورغم انضمام ابراهيم 
دياز، والصربي لوكا يوفيتش، والنرويجي مارتن أوديغارد، الذين كانوا معارين إلى 
على  اإلنكليزي،  وأرسنال  األملاني،  فرانكفورت  وآينتراخت  اإليطالي،  ميالن  أي سي 
بداية موسم 2022-2021.  في  غائبة،  للفريق  األساسية  العناصر  زالــت  ما  الترتيب، 
ويبقى انضمام الالعبني الذين خاضوا منافسات بطولة أمم أوروبا، والذين ما زالوا مع 
منتخبات بالدهم في بطولة كوبا أميركا، وأيضًا هؤالء الذين سيشاركون في أوملبياد 
 من خيسوس 

ً ّ
املــدرب األوملــبــي، لويس دي ال فوينتي، كــال طوكيو 2020. واستدعى 

باييخو، وماركو أسينسيو، وداني سيبايوس، إلى منتخب إسبانيا األوملبي لخوض 
»طوكيو 2020« كما استدعي تاكي كوبو إلى منتخب اليابان.

فيدرير يشارك في أولمبياد طوكيو
دورة  منافسات  في  فيدرير،  روجيه  املخضرم،  السويسري  التنس  العــب  سيشارك 
األلعاب األوملبية طوكيو 2020، بحسب ما أعلنت اللجنة األوملبية السويسرية. وحصد 
امليدالية  الــذي شــارك ألول مــرة فــي األوملــبــيــاد فــي دورة سيدني 2000،  »املايسترو« 
امليدالية  الزوجي رفقة ستان فافرينكا، ونــال  الذهبية في بكني 2008 في منافسات 
مـــوراي.  أنـــدي  البريطاني  أمـــام  الــفــردي  نهائي  لــنــدن 2012 حــني خسر  فــي  الفضية 
الــذي شــارك هذا املوسم في أربــع بطوالت فقط بعد غياب استمر  ويخوض فيدرير، 
أكثر من عام بعد خضوعه لجراحتني في الركبة، حاليًا منافسات بطولة ويمبلدون، 
ويتطلع ليكون العب التنس األكبر سنًا الذي يبلغ ربع نهائي البطولة اللندنية الكبرى. 
وكان فيدرير غاب عن أوملبياد ريو دي جانيرو، 2016، بسبب تعرضه إلصابة في 

الركبة أثناء مشاركته في منافسات بطولة »ويمبلدون« ذلك العام.

بطولة العراق: القوة الجوية يحسم اللقب 
قبل ثالث مراحل من نهاية الموسم

حسم فريق القوة الجوية لقب الدوري العراقي لكرة القدم قبل ثالث مراحل من نهاية 
الجوية رصيده  القوة  الــــ35. ورفــع  املرحلة  النفط )4 - 1( في  فــوزه على  املوسم بعد 
الى 79 نقطة بفارق 10 نقاط أمام أقرب مطارديه الــزوراء الفائز على النجف بهدفني 
نظيفني، وهي املرة السابعة التي يتوج فيها القوة الجوية باللقب. وبإحرازه لقب املوسم 
الحالي بقيادة مدربه، أيوب أوديشو، حجز القوة الجوية البطاقة املباشرة إلى النسخة 

املقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباريات الدوري اإلسباني في الهند 
خالل المواسم الثالثة المقبلة

»الليغا«  بــأّن »متابعة  لها  )الليغا( في بيان  القدم  لكرة  الــدوري اإلسباني  أفــادت رابطة 
مع  مهمة  اتفاقية  بفضل  الهند  فــي  التلفزيونية   »MTV« قــنــاة  على  متاحة  ستكون 
مجموعة »Viacom18« للصوتيات واملرئيات، والتي ستكون سارية املفعول للمواسم 
وبنغالديش  )الهند  الهندية  الــقــارة  شبه  فــي  دول   8 االتفاقية  وتشمل  املقبلة.  الثالثة 
وباكستان وبوتان ونيبال وأفغانستان وسريالنكا وجزر املالديف(، وستكون سارية 
بدءًا من أغسطس/ آب املقبل، مع انطالق املوسم الجديد للدوري اإلسباني. وباإلضافة 
 OTT« يمكن مشاهدة مباريات الدوري اإلسباني من خالل منصة »MTV« إلى شبكة
Voot« ومنصة االتصاالت »Jio« وهي أول مزود خدمة رقمية في الهند، كما أوضحت 
»الليغا« في بيانها. وستتضمن لقاءات الدوري اإلسباني تعليقات باللغتني اإلنكليزية 
 »Viacom18»لـــ والهندية. وسيتم أيضًا بث املباريات األكثر أهمية على القنوات العامة 
مع تعليقات باللغات اإلقليمية الرئيسية )البنغالية والكنادية والتيلوغوية واملالياالمية(، 
الشباب واملوسيقى  أعمال  إلى 800 مليون مشاهد. وقــال مدير  إمكانية وصولها  مع 
والترفيه في »MTV« باإلنكليزية، أنشول إيلوادي: »عرفنا دائمًا في MTV أّن كرة القدم 
تتمتع بقبول كبير بني الشباب في الهند، وأّن الليغا ظاهرة ثقافية على مستوى العالم«.

زهير ورد

غادر منتخب باراغواي بطولة كوبا أميركا 2020 منذ الدور 
لدى جماهيره  أمل  البيرو، متسببًا بخيبة  النهائي ضد  ربع 
إلـــى دور مــتــقــدم فــي املسابقة  بــالــوصــول  الــتــي كــانــت تحلم 
ــبــيــرو فـــي ربـــع الــنــهــائــي  الـــقـــاريـــة، وخـــاصـــة أن الــلــعــب ضـــد ال
إلــى نصف  للوصول  كبيرة  املنتخب فرصة  لهذا  يوفر  كــان 
ال  بــاراغــواي،  منتخب  عرفه  الــذي  الجماعي  الفشل  النهائي. 
املشاركة،  العناصر خالل هذه  يحجب بال شك تميز بعض 
وفــي مقدمتهم آنخيل رومــيــرو، الــذي كــان من أبــرز الالعبني 
واستفاد من كوبا أميركا، ليؤكد علّو كعبه. يبلغ روميرو من 
العمر 28 عامًا، وبات قادرًا على التعامل مع املباريات الصعبة 
، وخــاصــة مــن خـــالل تجربته في 

ً
 كــبــيــرة

ً
ــّون خــبــرة بــعــدمــا كـ

الدوري األرجنتيني التي أفادته كثيرًا وساعدته على تطوير 
قــدراتــه. وعــرفــت تجربة رومــيــرو عديد املــحــطــات، فقد كانت 
الــذي لعب  بــاراغــواي،  انطالقته مع فريق سيرو بورتينو في 
له من 2011 إلى 2014 ثم انتقل إلى كورينثيانس البرازيلي 
من 2014 إلى 2018، قبل أن يحط الرحال مع فريقه الحالي 
التجارب جعلته على درايــٍة  سان لورنزو األرجنتيني. وهــذه 
كاملٍة بكرة القدم في أميركا الالتينية وسمحت له بتسجيل 

هدفني في كوبا أميركا إضافة إلى تقديم مردود جيد يعكس 
خبرته الكبيرة.

ه لم يتمتع بفرصة اللعب في الدوريات األوروبية مثلما 
ّ
ورغم أن

يحلم كــل العــبــي بـــاراغـــواي، إال أن ذلــك لــم يمنع مــن أن يكون 
محور إشادة كبرى من عديد األطراف بعدما نجح في تقديم 
السابق  ــواي  أوروغــ منتخب  نجم  عّبر  وقــد  جــيــدة.  مستويات 
بــاولــو مونتيرو عــن إعجابه  اإليــطــالــي  وقــائــد دفــاع يوفنتوس 
الشديد بقدرات روميرو ووصفه بالالعب املثالي، بما أنه يتميز 
بالقوة والسرعة إضافة إلى تألقه في املراوغات التي تسمح له 
املباشرين دون تعقيد وهــي من نقاط  بــأن يتجاوز منافسيه 
قوته األساسية، ومن الصفات التي يجب أن تتوفر في الجناح.
وأحــيــا تــألــق رومــيــرو فــي كــوبــا أمــيــركــا رغــبــة جماهير فريقه 
إذ  جــديــد،  مــن  استعادته  فــي  البرازيلي  كورينثيانس  السابق 
يطلب عدد كبير منهم من النادي انتدابه من جديد بعدما ترك 
أثرًا طيبًا عند مروره السابق، كما أن مستواه في كوبا أميركا 
ـــه مــا زال قـــادرًا على املــســاعــدة وتــقــديــم اإلضــافــة إلى 

ّ
يثبت أن

الفريق. ووفق بعض املصادر، فإن امليركاتو الصيفي قد يحمل 
الجديد فــي مسيرة رومــيــرو، بما أن بعض األنــديــة األوروبــيــة 
أوروبــا  في مالعب  التجربة  معه، وستكون  التعاقد  في  تفكر 

أهم اختبار حتى يظهر روميرو ما يملكه من قدرات فنية.

آنخيل روميرو

على هامش الحدث

شّكل آنخيل روميرو النقطة المضيئة لمنتخب باراغواي، الذي خرج من 
ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، بسبب تألقه الكبير وأهدافه

نيمار يسعى 
لتحقيق اللقب 
األول له في 
كوبا أميركا 
)Getty(

)Getty( كريس بول يسعى للتتويج بلقب الدوري

الــكــرة تحولت بأعجوبة   
ّ
مــن إيــدرســون، لكن

املــبــاراة بفوز  إلــى ركلة مرمى )82(، لتنتهي 
البرازيل بهدف نظيف.

اللقب العاشر للبرازيل واألول لنيمار؟
لـــن يــتــنــازل املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي عـــن تحقيق 
ــلـــقـــب الـــعـــاشـــر فــــي بـــطـــولـــة كــــوبــــا أمـــيـــركـــا،  الـ
 من صاحب الوصافة منتخب 

ً
لالقتراب قليال

األوروغـــواي  واملتصدر  لقبًا(،   14( األرجنتني 
لـــقـــبـــًا(، وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــخــلــي   15(

كوبا أميركا، إذ غاب عن نسخة عام 2019، إثر 
تعرضه إلصابة قوية على مستوى الكاحل، 
ه لن ُيفوت فرصة رفع الكأس في 

ّ
ما يعني أن

عــام 2021، وسُيقاتل من أجــل الظفر باللقب 
على أرض امللعب. ومنذ بدأ نيمار مشاركته 
الــبــرازيــلــي عـــام 2010،  الــدولــيــة مــع املنتخب 
إلـــى أّي مــبــاراة نهائية فــي بطولة  لــم يــصــل 
فــفــي نــســخــة 2011، وصــلــت  ــا،  ــيـــركـ كـــوبـــا أمـ
األوروغــواي والباراغواي إلى النهائي، وفي 
نسخة 2015 وصلت األرجنتني وتشيلي إلى 

منتخب »السامبا« عن اللقب عندما يخوض 
ــوج املنتخب 

ُ
النهائي على أرضــه. وفي حال ت

البرازيلي بلقب كوبا أميركا 2021، فسُيحقق 
لقب  بعد  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمرة  اللقب 
نسخة عام 2019، وهو طبعًا يملك األفضلية 
يملكها  الــتــي  الــقــويــة  التشكيلة  بــســب  حــالــيــًا 
ــمــيــزة عــلــى أرض املــلــعــب الــتــي 

ُ
والــعــنــاصــر امل

تــجــعــلــه يـــتـــفـــوق عـــلـــى جــمــيــع املـــنـــافـــســـني فــي 
نيمار  النجم  يسعى  كذلك،  القارية.  البطولة 
لتحقيق اللقب الشخصي األول له في بطولة 

النهائي، وكررتا األمــر نفسه في نسخة عام 
2016، وفي نسخة عام 2019، عندما وصلت 
البرازيل إلى النهائي، ولم يكن نيمار مشاركًا 

في البطولة بسبب اإلصابة.
ــيـــمـــار فــــي مـــتـــابـــعـــة عـــروضـــه  فـــهـــل يـــنـــجـــح نـ
القوية في نسخة عام 2021، ويقود املنتخب 
كوبا  فــي  العاشر  اللقب  لتحقيق  الــبــرازيــلــي 
ــه فــي  لــ الــشــخــصــي األول  ــقـــب  ــلـ أمــــيــــركــــا، والـ

البطولة القارية؟
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية: بول وجه رياضي
متحمس لخوض النهائي

انتظر صانع األلعاب كريس بول 16 موسمًا 
النهائية لدوري  للوصول أخيرًا إلى املباراة 
كـــرة الــســلــة األمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــني، إذ يجد 
ــدًا ومــــركــــزًا عـــلـــى الـــفـــوز  ــ نــفــســه مــتــحــمــســًا جـ
بــلــقــب طـــال انـــتـــظـــاره، وأشـــــار إلـــى أنـــه يــبــذل 
وقــاد  باللحظة.  لالستمتاع  جــهــده  قــصــارى 
صــانــع األلـــعـــاب الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 36 ســنــة، 
فريق فينيكس صانز إلى لقب بطل املنطقة 
ــــدوري  ــنـــهـــائـــي لــ ــيـــة وبــــلــــوغ الــــــــدور الـ الـــغـــربـ
املــحــتــرفــني لــلــمــرة األولــــى مــنــذ عـــام 1993، إذ 
يستهله بــمــبــاراة على أرضـــه، الــثــالثــاء، ضد 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس، بــطــل املــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
لتحسم لصالح الفريق الذي يسبق منافسه 
إلى تحقيق أربعة انتصارات من أصل سبع 
رتقبة 

ُ
مــبــاريــات. وقـــال بــول قبل املــواجــهــة امل

»فـــقـــط أســتــمــتــع بــالــســلــســلــة وكــــل الــلــحــظــات 
للذهاب  استعداد  على  لكنني  لها،  املختلفة 
إلــى أبعد حــد. عــادة ما أتحدث على الهاتف 
عــلــيــه،  يـــحـــصـــلـــون  ــا  ــ مـ أطــــفــــالــــي، وأرى  ــــع  مـ
وأســتــعــد، وأتــمــرن، وأعــمــل بــدنــيــا، وكــل هذه 

األشياء. أنا أركز حاليًا على املباراة«.
ــــذي خــــاض مــــبــــاراة كل  ــول، الـ ــ وبـــلـــغ مـــعـــدل بـ
ــجـــوم 11 مـــــرة وتــــــوج بـــالـــلـــقـــب األوملـــبـــي  ــنـ الـ

حاسمة  تــمــريــرات  و8.9  نقطة   16.4 مــرتــني، 
ــاراة  ــبــ املــ ــي  فــ ســـرقـــة  و1.4  مـــتـــابـــعـــات  و4.5 
الــواحــدة منذ انضمامه إلــى صنز قادما من 
الثاني/  فــي شهر شرين  أوكــالهــومــا سيتي 
نوفمبر املاضي. وسيخوض بول أول مباراة 
وتحديدًا  االحترافية  مسيرته  في  احترافية 
تنقل  املـــحـــتـــرفـــني،  دوري  فـــي  ســنــة   16 بــعــد 
-2005( هورنتس  أورليانز  نيو  بني  خاللها 
-2011( كــلــيــبــرز  أنــجــلــيــس  ولـــــوس   ،)2011
 ،)2019-2017( روكــتــس  وهــيــوســن   ،)2017

وأوكالهوما سيتي )2019(.
لقد كان أداًء موهوبًا من قبل مايسترو الدوري 
األميركي للمحترفني الذي أثار افتقاره للقب 
والــوضــع املريح على مــدى السنوات الخمس 
املشّككني، وهــذا جــزء من  مــن  الكثير  املاضية 
اآلن«  االســتــســالم  كــتــابــتــه »ال يمكنني  ســبــب 
على حــذائــه قبل كــل مــبــاراة، وهــو الــذي نجح 
على غير العادة أخيرا في بلوغ الدور النهائي 
ولــكــنــه يــســتــحــق ذلــــك إلــــى حـــد كــبــيــر ألنــــه ال 
يستطيع مشاهدة مباريات الدوري االميركي 
للمحترفني على التلفزيون. وأضاف بول في 
حــديــثــه »مـــن الــغــريــب عـــدم وجــــود مــبــاريــات. 
عادة ما أشاهد املباريات كل يوم، لذلك ربما 
يكون هذا هو الجزء السيئ جدا. لكنني أفضل 
اللعب على عدم اللعب. إنه مجرد مستوى آخر 
تام من دراسة كرة السلة واألفالم عندما تكون 
مع كريس. إنه مرّكز دائمًا. ال تشاهده من أجل 
الــتــرفــيــه. أنـــت تستكشف طــــوال الــوقــت الــذي 

تشاهده«.
في املقابل، بدا أن مدرب فريق فينيكس صانز 
مــونــتــي ولــيــامــس مـــتـــردد فـــي مــقــارنــة واقـــع 
الدور النهائي للدوري األميركي للمحترفني 
إلى  يسعى  يـــزال  ال  بينما  يتخيله  كــان  بما 
تحقيق هـــدف أعــلــى، وقـــال ويــلــيــامــس »هــذا 
صــعــب. ال اعــتــقــد أنـــك ال تــريــد الـــوصـــول إلــى 
هــنــاك عــلــى اإلطــــالق. كــمــدرب رئــيــســي، ليس 
لدي الوقت للقيام بكل ذلك. أنا فقط أركز على 
ال  االنتصارات.  لتحقيق  الضرورية  األشياء 

يمكنني التوقف والتفكير في مشاعري«.
وأضاف خالل حديثه »هناك قدر من االمتنان 
لكونك في هــذا املوقف، لكنك تنتقل من ذلك 
وتبدأ في وضع استراتيجية واكتشاف طرق 
ــدر مــمــكــن مـــن الــلــحــظــة«،  لــتــحــقــيــق أقـــصـــى قــ
في وقت شــّدد بول على األوقــات التي يمكن 
مــا وعندما  بــإنــجــاز  االســتــمــتــاع  للمرء فيها 
يحني الوقت للتركيز على إنجاز آخر، وهذا 

هو الوقت املناسب اآلن.
)فرانس برس(
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