
�سعادت��ه  �آيل  ديل��ي  �لإجنلي��زي  �ل��دويل  �أك��د 
بالتو�ج��د �سمن �سفوف توتنهام ولكنه مل ينفي 
�ل�سائع��ات �ملتحدث��ة ع��ن رحيل��ه ع��ن �سفوف 
�لفري��ق. كان��ت تقاري��ر �سحفي��ة ق��د ربطت ديل 
�آيل بالنتق��ال ل�سف��وف ريال مدري��د وبر�سلونة 
يف �ملريكات��و �ل�سيف��ي �ملقبل. وق��ال ديلي �آيل 
يف ت�رصيح��ات �سحفية: "�أن��ا ��ستمتع بتو�جدي 
يف توتنه��ام، ق��د �أ�ستم��ر هنا مل��دة خم�سة ع�رص 
عام��ًا حت��ى �لإعت��ز�ل، ولكن كل  �س��ئ قد يحدث 
يف �مل�ستقب��ل". و�أكم��ل �لالع��ب �لإجنليزي "كل 
�لأم��ور ممك��ن �أن حت��دث يف كرة �لق��دم ويف �أي 
وق��ت، �ساأ�ستمت��ع بوقتي هنا ، ل �أح��د يعلم ماذ� 
ميك��ن �أن يحدث يف �مل�ستقب��ل". وخ�رص توتنهام 
ر�سميًا بطولة �ل��دوري للعام �لثاين على �لتو�يل، 
بع��د فوز ت�سيل�سي على وي�س��ت بروم قبل يومني، 
قب��ل ثالث��ة �أ�سابي��ع من نهاي��ة �مل�سابق��ة. وعن 
خ�س��ارة �ل��دوري، قال ديلي �أيل: "�إن��ه �أمر غريب 
وحمب��ط، ولك��ن علين��ا �أن نتج��اوزه يف �لع��ام 
�ملقب��ل، من �مله��م �أن نظهر �سخ�سي��ة �لبطل يف 
�ملو�س��م �لق��ادم فلقد تك��رر �لأم��ر يف �ملو�سمني 

�ملا�سي��ني". وو�س��ف �آيل �حلا�س��ل على جائزة 
�أف�سل لع��ب �ساب يف �لدوري �لإجنليزي، مو�سم 
فريق��ه �حلايل باأن��ه غريب.  وق��ال �آيل يف حو�ر 
مع �سبكة �س��كاي �سبورت�س "�ملو�سم �حلايل كان 
غريب��ا مب��ا يكفي، كن��ا مبتعدي��ن ع��ن �ل�سد�رة 
بف��ارق 14 نقطة ث��م جنحن��ا يف تقلي�سه �إىل 4 
نق��اط ويف �لأخري ج��اءت خ�سارة مب��ار�ة و�ست 
ه��ام �ملحبطة لتبعدن��ا عن لقب �ل��دوري، ورغم 
�أن �ل�سيناريو قريب م��ن �ملو�سم �ملا�سي �إل �أننا 
تطورنا كفري��ق وكالعبني". وتابع "حينما كنت 
�ألعب يف دوري �لدرجة �لثانية حلمت بامل�ساركة 
م��ع فري��ق بالربمييريلي��ج، ولذل��ك و�فق��ت على 
�لن�سم��ام ل�سفوف توتنهام �آم��ال يف �أن �أحظى 
مبدرب ت�ساعدين فل�سفته على �لتطور، ولذلك فاإن 
بوكيتين��و ور�ء تاألقي وحت�س��ن م�ستو�ي و�أ�سكره 
عل��ى ذلك". و�أ�س��اف �آيل "ل �ألوم ملعب وميبلي، 
�ل��ذي �سينتقل �إليه توتنهام �ملو�سم �ملقبل ب�سبب 
تو�سعة و�يت هارت لني، على خروجنا من دوري 
�لأبط��ال �ملو�سم �حل��ايل ول �أظنه عقب��ة �أمامنا 

لال�ستمر�ر يف �لطريق �ل�سحيح".

و�أو�سح "بع�س �لالعب��ني مل يعتادو� على �أجو�ء 
دوري �لأبط��ال ونحتاج لف��رة للتاأقلم �أوروبيا، 

وبالطبع ود�ع ملعبنا �سيكون �سعبا".
�س��ارك �ب��ن �ل���21 عام��ًا يف 47 مب��ار�ة م��ع 
توتنه��ام هذ� �ملو�س��م، �سجل خالله��ا 21 هدف 

ومرر 11 متريرة حا�سمة.
وي�ستح��وذ �آيل على �هتم��ام �لعديد من �ملدربني 
�مل��درب  حت��دث  حي��ث  �وروب��ا،  يف  و�لنج��وم 
�آر�س��ني فينغ��ر باملوؤمت��ر  �لفرن�س��ي �ملخ���رصم 
�ل�سحف��ي عن جن��م �سبريز ديل��ي �أيل قائاًل: "هو 
لعب �أكرث من ر�ئع وميتلك موهبة كبرية، �أ�سبح 

متكامل وتطور م�ستو�ه كثرًي� هذ� �ملو�سم".
و�أ�س��اف: "ه��و د�ئًم��ا م��ا يكون خط��ري وي�سجل 
�لأه��د�ف، �أعتق��د �أنه �سج��ل 16 �أو 17 هدف هذ� 
�ملو�سم وهذ� يعد رقم خر�يف ب�سبب �سنه �ل�سغري، 
لقد �ساهدت��ه كثرًي� هذ� �ملو�سم ويق��دم �أد�ء ر�ئع 
للغاي��ة". و �عرف �أ�سط��ورة بر�سلون��ة �لأ�سباين 
ت�سايف هرينانديز �أن��ه ن�سح مدربه �ل�سابق بيب 
جو�رديول بالتعاقد مع �لإجنليزي �ل�ساب ديللي 
�أيل. ت�سايف قال: "حتدثت مع بيب وهو يعتقد �أنه 

من �ملهم �لتعاقد مع لعبني �إجنليز".
و�أكم��ل "�أنا متاأك��د �أنه يف �ل�سي��ف �سيبحث يف 
كل �أوروب��ا عن لعبني لتح�س��ني �لت�سكيل، ولكن 
�أتوق��ع منه �لبحث يف �ل��دوري �لإجنليزي ب�سفة 

خا�سة".
قائ��د بر�سلون��ة �ل�ساب��ق �أك��د "يف ه��ذه �للحظة، 
�أف�س��ل لعب �إجنليزي و�أح��د �أف�سل �لالعبني يف 
�أوروبا ه��و ديللي �أيل، نحن ننظر �إىل لعب ذوي 

مو��سفات خا�سة".
وتاب��ع "م��ن �لناحي��ة �لفني��ة، ه��و م��ن نوعي��ة 
�لالعبني �لتي يحبها جو�رديول، �أ�سلوبه ينا�سب 

�لطريقة �لتي يف�سلها بيب يف �ملباريات".
و�ختت��م ت�سايف "�أث��ق يف �أن توتنه��ام لن يفرط 
يف ديلل��ي �أيل ب�سهول��ة، ولك��ن مان�س�س��ر �سيتي 
ي�ستطي��ع ��ستغ��الل م��و�رده �ملالي��ة يف متوي��ل 

�سفقة كبرية مثل هذ �ل�سفقة".
ديلل��ي �أيل ذو �لع�رصي��ن عام��ًا �سج��ل 16 هدفًا 
و�سن��ع �سبع��ة �أهد�ف م��ع توتنه��ام يف �لدوري 
�لإجنلي��زي �ملو�سم �حلايل، وف��از بجائزة �أف�سل 

لعب �ساب يف �ملو�سم �حلايل من �لبطولة.
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�أده���س فرنان��دو �ألون�س��و، �مل�سجع��ني و�ملناف�س��ني يف بطول��ة 
�لع��امل فورم��ول 1 لل�سي��ار�ت، بعدما �حت��ل �ملرك��ز �ل�سابع يف 
�لتج��ارب �لتاأهيلي��ة ل�سباق جائ��زة �إ�سبانيا �لك��ربى يف بالده، 
رغ��م �أن مكالري��ن كانت �أبطاأ �سي��ارة يف وقت �ساب��ق من �ليوم 
ذ�ت��ه. وق��ال فيليب��ي ما�سا، زمي��ل �ألون�س��و �ل�ساب��ق يف فري�ري 
و�ل��ذي �حت��ل �ملركز �لتا�س��ع يف �لتجارب ب�سي��ارة وليامز 
"�أعتق��د �أن �جلميع �سعر بالده�س��ة.. فرناندو �أدى عمال 
ر�ئع��ا". و�أ�ساف "�أعتقد �أن��ه �كت�سب بع�س �ل�رصعة يف 
�إنديانابولي���س" يف �إ�س��ارة �إىل �سف��ر �ألون�سو �إىل هناك 
�لأ�سب��وع �ملا�س��ي قبل خو���س �سباق �ن��دي 500 يف 
وق��ت لحق م��ن �ل�سه��ر �جلاري. و�سج��ل �ألون�س��و هناك 
�أعلى �رصع��ة. و�سيغي��ب �ألون�سو عن �سب��اق جائزة 
 28 يف   ،1 بفورم��ول  �لك��ربى  موناك��و 
يف  للم�سارك��ة  �جل��اري،  مايو/�أي��ار 
�سب��اق �إنديانابولي���س بالي��وم ذ�ته. 
وكان �ألون�سو ق��د خطف �لأ�سو�ء 
ي��وم �جلمعة �ملا�س��ي، بعدما 
تعطل��ت �سيارت��ه �ملدعومة 
يف  هون��د�  مبح��ركات 
بد�ي��ة �لتج��ارب �حلرة، 
�إذ ذه��ب للع��ب �لتن�س 
يف  وقت��ا  وق�س��ى 
م��ن  �أط��ول  �مللع��ب 
�ل�سي��ارة، قب��ل �أن يعود يف 
وقت لحق ملناق�س��ة ما حدث مع �مل�سوؤولني. 
لكن بعد 24 �ساعة حدث تطور هائل، مل يكن 
متوقع��ا عل��ى �لإط��الق يف حلب��ة كتالونيا، 
بعدما جنح �لفائز مرت��ني ببطولة �لعامل يف 

�لوجود باملركز �ل�سابع.

 قال��ت �سحيف��ة "غازيت��ا ديل��و �سب��ورت" �لإيطالي��ة، �إن مد�ف��ع ريال 
مدري��د �لإ�سباين، �لربتغايل بيبي، و�فق على �للعب بقمي�س �إنر ميالن 
ملو�سم��ني مقاب��ل 4 ماليني يورو. وك�سف��ت �ل�سحيفة عن �جتماع بني 
وكي��ل �أعم��ال �لالعب��ي وم�سوؤول��ني يف �إنر، و�أنه��م �تفق��و� على بنود 
�لتعاقد. و�سينتقل بيبي )34 عامًا( �إىل �إنر دون مقابل، �إذ ينتهي عقده 
�حل��ايل مع ري��ال مدريد مع نهاي��ة �ملو�سم �جلاري. و�نتق��ل بيبي �إىل 
ري��ال مدريد قادمًا من بورتو �لربتغايل يف 2007، وحقق مع �لنادي 
�مللك��ي جمي��ع �لألق��اب �ملمكن��ة. ويف �سي��اق مت�سل، غ��ادرت ر�بطة 
"كورفا نورد" �مل�سجعة لنادي �إنر ميالن مدرجات ملعب "جو�سيبي 
مياتز�" يف مبار�ة �لنري�تزوري �أمام �سا�سولو  �سمن مناف�سات �جلولة 
36 من �لدوري �لإيطايل. و�أ�سارت �ل�سحف �لإيطالية يف وقت �سابق 
�إىل �أن ر�بطة "كورفا نورد" جتهز لفتات �عر��س على جمل�س �لإد�رة 
و�لالعب��ني نظ��ر� لتو�جد �لأفاعي يف �ملركز �ل�ساب��ع بر�سيد 56 نقطة 
و�أ�سبحت مهمة �مل�ساركة �لأوروبية يف �ملو�سم �ملقبل �سعبة للغاية.

وهتفت جماهري �إنر يف �ملدرجات �سد �لالعبني قائلة: "�ذهبو� للعمل" 
مع توجي��ه �إهانات لالعبني و�لإد�رة قبل تعلي��ق لفتة مكتوب عليها: 
"�أنت��م ل ت�ستحق��ون دعمنا، �سنذه��ب للغذ�ء" لريح��ل بع�سها �أع�ساء 
�لر�بطة وتاركني �ملدرجات خالية. و�أقال �لنري�تزوري �ستيفان فيويل 
منذ عدة �أيام ب�سبب �سوء �لنتائج، �إذ مل يحقق �إنر �لنت�سار�ت منذ 12 
مار���س/ �آذ�ر �ملا�سي حينما فاز على �أتالنتا ب�سباعية لهدف ليخ�رص 
بعدها يف 5 مباريات ويتعادل يف مبار�تني. وكانت �ملبار�ة قد �نتهت 

بفوز �سا�سولو بهدفني مقابل هدف و�حد لالنر.

�أعل��ن نادي مان�س�سر �سيتي �لإجنليزي، �أنه لن يجدد تعاقده مع لعبه 
ىل �لأرجنتين��ي، بابلو ز�باليت��ا، �لذي �سينتق��ل يف �ملقابل  �إ

يف و�س��ت هام يونايتد، بنهاية �ملو�سم من دون مقابل 
عقد ميت��د لعام��ني.  و�سيحظى ز�باليت��ا، بفر�سة 
لتودي��ع جمه��ور مان�س�س��ر �سيتي، عندم��ا يلعب 
�أم��ام و�س��ت بروميت���س �ألبيون يوم غ��د �لثالثاء، 

يف مب��ار�ة موؤجل��ة بال��دوري �لإجنلي��زي 
�ملمتاز.  ولعب ز�باليتا 232 مبار�ة 

م��ع مان�س�سر �سيتي، منذ �نتقاله 
�إلي��ه �لع��ام 2008 قادما من 

�إ�سباني��ول، وفاز معه بلقبني 
�لإجنلي��زي  �ل��دوري  يف 
�ملمت��از، �إ�ساف��ة �إىل لق��ب 
�إجنل��ر�،  كاأ���س  يف  و�ح��د 

ولقب��ني يف كاأ���س �لر�بط��ة.  
و�أمل��ح مان�س�سر �سيت��ي، �إىل �أن 

لعب��ني �آخرين ق��د يغ��ادرو� �لفريق 
بنهاي��ة �ملو�سم. وقال يف بيان ر�سمي: 
تنتهي  �آخرين  "هن��اك خم�سة لعب��ني 
عقوده��م بنهاي��ة �ملو�سم �حل��ايل، ومل 
يتخذ �مل��درب جو�سيب جو�رديول قر�ر� 
ب�س��اأن م�ستقبلهم، وهم ويلي كابايريو ، 

جاي��ل كليت�سي، ب��اكاري �سانيا ، يحيى 
توري��ه،  وخي�سو���س نافا���س". و�ع��رف 

توري��ه، بع��د �نته��اء مب��ار�ة �سيت��ي �لتي 
ف��از فيه��ا عل��ى لي�س��ر �سيت��ي 1-2 ي��وم 
�ل�سب��ت، باأن��ه ل يع��رف م��ا تخبئ��ه �لأيام 
نقلته��ا  ت�رصيح��ات  يف  وق��ال  �ملقبل��ة. 
�سحيف��ة "ذ� �سن": "�أعتقد �أن م�ستقبلي هو 

مب��ار�ة جديدة ي��وم �لثالثاء، ومن ثم �سرنى 
م��ا �سيح��دث، هك��ذ� ه��و �لأم��ر، ل تع��رف ما 

�سيحدث لك يف �مل�ستقبل، �أنا �أ�ستمتع يف �للعب 
و�ساأو��سل �ل�ستمتاع، �أقدر د�ئما �أنني �ألعب كرة 

�لقدم، و�أعتقد �أن �لعمر جمرد رقم".

عمالقة أوروبا يستعدون لخوض معركة صيفية حامية للظفر بخدمات ديلي آلي

بعد التتويج بالبريميرليغ.. كونتي يعلن قراره النهائي بشأن االستمرار مع تشيلسي
 �أك��د �أنطوني��و كونت��ي �ملدي��ر �لفن��ي لن��ادي ت�سيل�س��ي 
�ملت��وج بلقب �لدوري �لإجنليزي �ملمت��از �أنه يريد �لبقاء 
يف "�ستامف��ورد بريدج" وتعزيز وتطوي��ر ت�سكيلة �لفريق 
��ستع��د�د� للمو�س��م �ملقبل بع��د فوزه باللق��ب يف مو�سمه 
�لأول م��ع �لن��ادي �للندين. وبينما تق��ول تقارير �إعالمية 
حملي��ة �إن �إنرنا�سيون��ايل �لإيط��ايل ي�سع��ى للتعاقد مع 
م��درب منتخب �إيطاليا ويوفنتو���س �ل�سابق يوؤكد كونتي 
�أن ت�سكيل��ة ت�سيل�س��ي ميكن �أن تقدم �لكثري بع��د �أن بد�أت 
تتكي��ف مع خططه و�أ�ساليب��ه �لفنية. ورد� على �سوؤ�ل عن 
م�ستقبله ق��ال كونتي لل�سحفيني: "نع��م �ساأبقى. وعلينا 
حت�س��ني �لأد�ء يف �ملو�س��م �ملقب��ل". و�أ�س��اف: "لبد من 

حت�س��ني �لأد�ء يف �ملو�س��م �ملقب��ل و�لو�س��ول لأف�س��ل 
�حللول لتحقيق �لتح�س��ن. نعمل �سويا منذ 9 �أ�سهر فقط". 
وتابع �ملدرب �لإيط��ايل: "�لآن هم يعرفون �أفكاري و�أنا 
�أع��رف ما يتميز به لعبو فريق��ي". ورمبا يو�جه كونتي 
�سعوب��ة يف �لحتف��اظ باأف�س��ل لعبي��ه حي��ث تتح��دث 
تقاري��ر ع��ن �نتقال �ملهاج��م دييجو كو�ستا لأح��د �أندية 
�ل��دوري �ل�سين��ي يف ح��ني تتح��دث تكهن��ات �أخرى عن 
�سعي ريال مدريد للتعاقد مع �جلناح �إيدن هاز�رد. وقال 
كونت��ي عن ذلك: "�لنادي ي��ود �لقتال من �أجل �لفوز بكل 
مناف�س��ة ونحن لدينا نف�س �لطموح.. يف هذ� �ملو�سم نحن 
نح��اول �لحتف��اظ باأف�س��ل لعبينا". وميك��ن لت�سيل�سي 

ح�س��د �لثنائية �ملحلية عندما يو�جه ج��اره �أر�سنال يف 
نهائ��ي كاأ�س �إجنلر� ي��وم 27 مايو/ �آي��ار �جلاري. وقد 
هّن��اأ �لإيط��ايل كالوديو ر�ني��ريي، �ملدير �لفن��ي �ل�سابق 
لفري��ق لي�س��ر �سيت��ي، مو�طن��ه �أنطونيو كونت��ي، �ملدير 
�لفن��ي لت�سيل�س��ي، بعد حتقيق��ه لقب �ل��دوري �لإجنليزي. 
و�نت���رص ت�سيل�س��ي عل��ى نظ��ريه و�ست بروميت���س بهدف 
نظي��ف، يف لق��اء �جلول��ة 37، لي�سم��ن ر�سمًي��ا ح�سوله 
عل��ى لقب �ل��دوري، قبل مبار�ت��ني على نهاي��ة �لبطولة. 
وق��ال ر�ني��ريي يف ت�رصيح��ات نقلته��ا �سبك��ة "�إي �إ�س 
ب��ي �إن": "فخ��ور لأنني �ساأمرر �سعلة �ل��دوري �لإجنليزي 
لإيطايل �آخر، هذ� �أف�سل تقدير لهذه �ملدر�سة �لتدريبية". 

وتاب��ع: "ما قام ب��ه كونتي يف ت�سيل�سي �أم��ر عظيم على 
كل �مل�ستويات؛ تعامله مع �لفريق، عالقاته مع �لالعبني 
خ��ارج �مللع��ب، وت�رصيحات��ه يف و�سائ��ل �لإع��الم.. كل 
هذه �لأم��ور لعبت دوًر� هاًما يف حتقيق �لبطولة". و�أُقيل 
ر�نيريي يف فرب�ير/ �سباط �ملا�سي ب�سبب �سوء �لنتائج، 
بع��د �سهر و�حد من ح�سوله على جائزة �أف�سل مدرب يف 
�لع��امل لع��ام 2016. وق��اد ر�نيريي لي�س��ر �سيتي للفوز 
بال��دوري �لإجنلي��زي مو�س��م 2015/2016 لأول م��رة 
يف تاري��خ �لنادي، �إل �أّن��ه عجز عن �حلفاظ على م�ستوى 
�لفريق، �لذي ظل مهدًد� بالهبوط لفرة طويلة، ومل يحقق 

�أي �نت�سار يف 2017 قبل �إقالة �ملدرب �لإيطايل.

بيبي "نيراتزوري" لموسمين

زاباليتا يحدد وجهته المقبلة

رابطة العبات التنس تهاجم مسؤولي بطولة مدريد 

دوري الـNBA: كليفالند وغولدن ستايت للنهائي الثالث على التوالي

وجه رئي�س ر�بطة لعبات �لتن�س �ملحرفات �ستيف 
�سامي��ون �نتق��اد� قا�سي��ا ملنظم��ي بطول��ة مدري��د 
�ملفتوحة بعد ح�سور �ملث��ري للجدل �إيلي نا�ستا�سي، 
قائ��د فريق روماني��ا بكاأ�س �لحتاد لف��رق �ل�سيد�ت، 
خ��الل حف��ل ت�سليم �جلو�ئ��ز عقب نهائ��ي مناف�سات 

فردي �ل�سيد�ت �أم�س �لول.
ويخ�سع نا�ستا�س��ي )70 عاما( لتحقيق من �لحتاد 
�لدويل للتن�س بعدما �أدىل بتعليقات تنتق�س من طفل 
�سريين��ا وليامز �لذي مل يول��د بعد �إ�سافة 
�لفري��ق  لأع�س��اء  �سب��اب  توجي��ه  �إىل 
�ملناف�س خ��الل مو�جهة بريطانيا يف 

كاأ�س �لحتاد �ل�سهر �ملا�سي.

ورغ��م ذلك �سعد �مل�سن��ف �لأول عاملي��ا �سابقا �إىل 
من�س��ة �لتتويج م��ع مو�طنته �سيمون��ا هاليب، �لتي 
د�فع��ت عن لقبه��ا بالف��وز 5-7 و7-6 و2-6 على 
�لفرن�سي��ة كري�ستينا مالدينوفيت�س يف نهائي بطولة 
مدري��د. وق��ال �ستي��ف �سامي��ون �لرئي���س �لتنفي��ذي 
لر�بطة لعبات �لتن�س يف بيان: "كانت مبار�ة مثرية 
و�أتق��دم بتهنئة قلبي��ة �إىل �سيمون��ا وكري�ستينا على 
تق��دمي عر�س تن�س ر�ئع".  و�أ�س��اف "�ل�سيء �ل�سلبي 
�لوحي��د يف �لي��وم يتعل��ق بدع��وة �ل�سي��د نا�ستا�س��ي 
للم�ساركة يف حفل �لتتويج. مل يكن ينبغي �أن يح�سل 

على مكان يف �مللعب".
وتاب��ع "لق��د تعر���س لإيق��اف موؤق��ت م��ن �لحتاد 

�لدويل للتن�س ب�سبب ت�رصفاته �خلاطئة وقررنا �إلغاء 
بطاقات �عتماده يف بط��ولت �لالعبات �ملحرفات 
حت��ى تكت��كل �لتحقيق��ات". ويف ظ��ل ه��ذه �لأحد�ث 
ق��رر منظمو بطول��ة فرن�س��ا �ملفتوحة ع��دم �ل�سماح 
لنا�ستا�سي باحل�سول على بطاق��ة �عتماد للم�سابقة 
هذ� �لعام بينم��ا يتحرك منظمو وميبلدون ملنعه من 
دخول مناف�سات �لبطولة. وعرب �ساميون عن �إحباطه 
م��ن منظم��ي بطولة مدري��د �ملفتوحة ب�سب��ب طريقة 

�لتعامل مع �لرجل �لروماين.
وق��ال رئي�س �لر�بط��ة: "كان �لت�رصف غ��ري م�سوؤول 
وغري مقبول من بطولة مدريد �ملفتوحة مبنحه دور� 

ر�سميا".

ي�سع��ى كليفالن��د كافالي��ريز حام��ل �للق��ب 
وو�سيف��ه غول��دن �ستاي��ت ووري��رز، لبل��وغ 
�ل��دور �لنهائ��ي �لثال��ث تو�لي��ًا بينهم��ا يف 
دوري ك��رة �ل�سل��ة �لأمريك��ي للمحرف��ني، 
مع �نطالق مباريات �ل��دور ن�سف �لنهائي. 
ويبد�أ غول��دن �ستايت بط��ل 2015 مو�جهة 
�س��ان �أنطوني��و �سب��ريز ب��دء�ً م��ن �لأحد يف 
نهائ��ي �ملنطق��ة �لغربي��ة، يف �سل�سل��ة م��ن 
�سبع مباريات ممكنة يتاأهل منها من ي�سبق 
خ�سم��ه �إىل �لفوز يف �أرب��ع مباريات. بينما 
�سينتظ��ر كليفالن��د حت��ى �لثن��ني ملعرف��ة 
نتيجة �ملب��ار�ة �ل�سابعة �لفا�سلة يف ن�سف 
بو�سط��ن  ب��ني  �ل�رصقي��ة  �ملنطق��ة  نهائ��ي 

�سلتيك���س وو��سنط��ن وي��ز�ردز. وعلي��ه، تبد�أ 
�ل�سل�سلة �لنهائية للمنطقة �ل�رصقية �لأربعاء. 
ومل ي�سب��ق لل��دور �لأمريك��ي لك��رة �ل�سلة �أن 
�سه��د لق��اء �لفريق��ني نف�سهم��ا يف �لنهائ��ي 
لث��الث مر�ت متتالية. كم��ا �سارك عدد قليل 
من لعبي ك��رة �ل�سل��ة �لأمريكية يف نهائي 
�لدوري �لأب��رز عامليا �سبع م��ر�ت متتالية، 
كح��ال جن��م كليفالن��د لي��ربون جيم�س هذه 
�ل�سنة. وتفوق غول��دن �ستايت على كليفالند 
وكان   ،4-2 بنتيج��ة   2015 نهائ��ي  يف 
قريب��ًا من تك��ر�ر �جن��ازه يف 2016 بعدما 
تق��دم 1-3، �ل �أن جيم���س وزم��الءه قلب��و� 
�لنتيج��ة ب�سكل مفاجئ ليحقق��و� �أبرز عودة 

�ل��دوري ويف��وزو�  يف تاري��خ نهائي��ات 
�ستاي��ت  غول��دن  جن��م  ويرق��ب   .4-3
و�أف�سل لع��ب يف �لدوري يف �ملو�سمني 
�ملا�سي��ني �ستيفن كوري، جتديد �ملوعد 
مع كليفالن��د يف �لنهائي، على رغم �أنه 
يق��ر بوج��وب بذل جه��د كب��ري لتخطي 

�سان �أنطونيو �أوًل.
ويق��ول "�سننك��ب على ذل��ك )�لنهائي( 
عندم��ا ن�س��ل �لي��ه، لكن علين��ا حتقيق 
�إىل  ��س��ارة  �أوًل" يف  �نت�س��ار�ت  �أرب��ع 
"لكنن��ا  م�سيف��ا  �سب��ريز،  عل��ى  �لف��وز 

�سنتاب��ع م��ا يقوم��ون به"، يف ��س��ارة �إىل 
كليفالند.

ألونسو يدهش المتابعين 
في بطولة العالم للفورموال 1


