
 "ا�سمح��وا يل ب��اأن اأك��ون خائفا ه��ذه املرة، 
لي�س اخلوف ال��ذي ت�سعر به واأنت ت�سدد �رضبة 
جزاء، هذه املرة ال اأ�ستطيع الروؤية عرب فتحات 
اإليك��م.. قف��وا  اأن��ا خائ��ف واأحت��اج  ال�سبك��ة.. 
معي".. فران�سي�سكو توتي.   "ال اأ�ستطيع التعبري 
بالكلم��ات ب�سكل جيد، اعت��دت منذ طفولتي اأن 
اأع��رب بقدم��ي التي جتع��ل االأمور اأ�سه��ل، اليوم 
مل�سن��ي الوق��ت يف كتف��ي وق��ال يل: علين��ا اأن 
نك��رب.. اعتبارا م��ن الغد �ستك��ون را�سدا، مل يعد 
باإمكانك اال�ستمتاع برائحة الع�سب، اأو ال�سم�س 
عل��ى وجه��ك، مقابل��ة املرم��ى، االندرينال��ن 
االأ�سه��ر  يف ج�س��دك، ومتع��ة االحتف��ال..  يف 
املا�سي��ة، �ساألت نف�سي ملاذا يت��م اإيقاظي من 

هذا احللم.
جمي��ل... حل��م  وحتل��م  طف��ل  كون��ك  تخي��ل 
وتوقظ��ك والدتك كي تذه��ب للمدر�سة. تريد اأن 
تكم��ل احللم...وحتاول اأن تع��ود للنوم لكنك ال 

ت�ستطيع.
ه��ذه املرة لي�ست حلم، بل هي حقيقة. م�سريتي 
كان��ت رواية وانته��ت االآن.. اأنا اأن��زع قمي�سي 

للم��رة االأخ��رية.. �ساأن��زل ال��درج الأدخل غرف 
املالب���س الت��ي ا�ستقبلتن��ي كطف��ل و�ساأودعها 
كرج��ل.. اأنا فخور و�سعي��د باإعطائكم 28 عاما 
م��ن احل��ب.. اأحبك��م". الف�س��ل االأخ��ري من كرة 
الق��دم "احلقيقي��ة" ُيكت��ب باإجب��ار االأ�سط��ورة 
اإنه��اء  عل��ى  توت��ي  فران�سي�سك��و  االإيطالي��ة 
م�سريت��ه الطويلة الذهبية مع ن��ادي العا�سمة 
روم��ا. �سيكون م��ن "اجلهل" ح���رض اأ�سطورية 
فران�سي�سك��و توتي يف وفائ��ه لناديه وتف�سيله 
اللع��ب بقمي�س الفريق الذي يحب على التتويج 
مع ريال مدريد اأو ميالن بدوري اأبطال اأوروبا 
وفر���س الف��وز بجائ��زة الك��رة الذهبي��ة. من��ذ 
مباراته االوىل مع اجليالور�سي قبل 25 عاما، 
اأظه��ر توت��ي ق��درات هائل��ة يف اللع��ب بجميع 
مراك��ز خ��ط املقدم��ة، بداية من مرك��ز اجلناح 
اإىل �سان��ع األع��اب خرايف وم��رورا مبركز 9.5 
فمهاج��م وهم��ي ثم كذلك راأ���س حربة �رضيح. 
ط��وال م�سريته الذهبي��ة الطويل��ة، �سجل توتي 
250 هدفا يف الكالت�سيو كثاين اأكرث العبي يف 
التاري��خ ت�سجيال لالأهداف مبتع��دا عن �سيليفو 

بي��وال املت�س��در ب24 هدفا، م��ع التذكري باأن 
مهم��ة توت��ي االأ�سا�سي��ة مل تكن يوم��ا ت�سجيل 
االأهداف. ح��ن تعر�س فران�سي�سك��و توتي اإىل 

اإ�ساب��ة خميف��ة يف 19 فرباي��ر 2006 راه��ن 
الكثريون على نهاي��ة م�سريته، لكن املخ�رضم 
مارت�سيلل��و ليب��ي اأ���رض عل��ى ا�ستدعائ��ه اإىل 

قائم��ة االآزوري يف كاأ���س الع��امل رغ��م وجود 
�سيفح��ة معدنية يف قدمه، فكاف��اأة االأ�سطورة 
ب��اأن كان اأف�سل مرر يف امل�سابقة لي�سهم بقوة 
يف تتويج اإيطاليا باآخر كاأ�س عامل يف جعبتها.
بعده��ا والأن��ه ق��رر ع��دم اإزال��ة املع��دن حب��ا 
يف ع��دم تفوي��ت املو�س��م 07-2006، لع��ب 
كمهاج��م تفادي��ا ملزيد م��ن اخل�سون��ة، وكلنا 
يع��رف النتيج��ة، احل��ذاء الذهب��ي يف اوروب��ا 

كاأكرث م�سجل لالأهداف.
توت��ي اأ�سط��ورة ن��ادرة، لي���س الأن��ه كان وفيا 
لفريق��ه، ب��ل الأن قدرات��ه على التحك��م بالكرة 
وذكاءه الفط��ري ومهارات��ه اخلارق��ة لي�س من 
ال�سه��ل اأب��دا اأن تتك��رر.. وكم��ا ق��ال تراباتوين 
�سابق��ا: "كما اأن هناك ف��ان خوج واحد، هناك 
توت��ي واح��د".  توت��ي اأكرث العب ك��رة قدم يف 
تاريخ الكالت�سيو ي�سنع االأهداف، اأكرث من مرر 
اهداف��ا يف اآخر 5 موا�س��م! منذ مو�سم -2012
13، قام توتي ب72 متريرة حا�سمة اأف�سل من 
اأي العب اآخر، كما اأنه الرقم االأف�سل يف اوروبا 
كلها بع��د ليونيل مي�سي و�سي�س��ك فابريغا�س.. 

ه��ذا وهو يف تل��ك ال�سنوات يتج��اوز ال�35 
من عم��ره. مع ذلك ف��اإن لغة االأرق��ام ال تعني 
اأي �س��يء بالن�سب��ة اإىل موهب��ة ما�سي��ة مث��ل 
فران�سي�سك��و توت��ي، رغ��م اأنه��ا تنحن��ي اأم��ام 
امللك.. يكفي اأن متتلك القليل من الذوق لتعرف 
كيف ميكن اأن تتحول كرة القدم من جمرد لعبة 

اإىل معزوفة مو�سيقية.
جانل��وكا فيايل، باولو رو�س��ي، جياين ريفريا، 
�سيني�س��ا ميهايلوفيت���س، روبريت��و كارلو���س، 
اإن��زو ب��ريزوت، كله��م �رضح��وا ب��اأن توتي هو 

اأف�سل العبي اإيطايل منذ 30 عاما.
دين��و زوف يقول "توتي ه��و اأف�سل من ارتدى 
رق��م 10 حتى لو و�سعنا يف املقارنة بالتيني 

وروبريتو باجيو". 
مارت�سيلل��و ليب��ي يق��ول: ال ميكن اإيج��اد بديل 
لتوت��ي اأب��دا. فيم��ا ���رضح مارادون��ا "توت��ي 
اأف�سل العب �ساهدته ط��وال حياتي"؟ اأ�سطورة 
التدريب ريجو �ساكي ي�رضح: "اأخ�سى اأن يعتقد 
�سغ��ار ال�س��ن اأن كرة الق��دم �سهل��ة اإن �ساهدوا 

فران�سي�سكو توتي".   
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 ن���رض ب��ول بوغب��ا، اأغل��ى العب لك��رة ق��دم يف الع��امل، �سورة 
وتطبي��ق  موق��ع  يف  ح�ساب��ه  عل��ى  ل��ه  م�س��وراً  وت�سجي��اًل 
"اإن�ستاغرام" وهو يوؤدي منا�سك العمرة يف امل�سجد احلرام 
مبك��ة، مهنئًا امل�سلمن بحل��ول �سهر رم�سان. وظهر الدويل 
الفرن�س��ي العب نادي مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي، بالقرب 
من الكعبة مرتديًا مالب�س االإحرام البي�ساء، وكتب يف تعليق 
"اأجمل �سيء راأيته يف حياتي". ونالت ال�سورة بعد �ساعات 
قليلة من ن�رضها ال�سبت اإعجاب اأكرث من مليون ون�سف مليون 
متاب��ع حل�س��اب بوغب��ا يف "اإن�ستغ��رام". ويف الت�سجي��ل 
امل�سور ومدته 10 ثوان، ظهر بوغبا بن املعتمرين 
اأم��ام الكعب��ة بينم��ا كان��ت تتل��ى اآية م��ن القراآن 
الكرمي. واأرفق الالع��ب الت�سجيل الذي �ساهده اأكرث 
م��ن ثالثة مالين ون�سف ملي��ون �سخ�س، بعبارة 
"رم�س��ان ك��رمي" بالفرن�سي��ة واالإنكليزي��ة. وكان 
بوغب��ا ن�رض عل��ى ح�سابه قب��ل اأداء منا�سك العمرة 
ت�سجي��اًل م�س��وراً ظه��ر في��ه م��ع حقيب��ة �سغرية 
بي�س��اء، وكت��ب معلقا "يف طريق��ي الأداء �سلواتي 
)...( اإىل اللقاء مان�س�سرت!". وكان بوغبا )24 عامًا( 
�سج��ل اأح��د ه��ديف مان�س�س��رت يونايت��د يف مرمى 
اأياك���س اأم�سرتدام الهولن��دي يف نهائي م�سابقة 
لي��غ" االأربع��اء  "يوروب��ا  االأوروب��ي  ال��دوري 
)-2�سف��ر(، ليحرز ناديه لقب ه��ذه امل�سابقة 
للم��رة االأوىل يف تاريخه، وي�سمن امل�ساركة 
يف دور املجموع��ات مل�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا املو�سم املقبل. وعا�س بوغبا فرتات 
�سعبة يف نهاي��ة مو�سم 2016-2017 
حي��ث اأم�س��ى الكث��ري م��ن الوق��ت وهو 
ب�سب��ب  الب��دالء  مقاع��د  عل��ى  جال���س 
اإره��اق ع�سل��ي. ث��م تعر���س ل�رضب��ة 
فا�س��و  وال��ده  بوف��اة  كب��رية  معنوي��ة 
اأنط��وان يف اأيار/مايو احلايل بعد �رضاع 

طويل مع مر�س ع�سال.

 ق��ال االإ�سب��اين مانوي��ل نوليت��و مهاج��م فري��ق مان�س�س��رت �سيت��ي اإن��ه ي�سعر 
ب�سغ��ف اإزاء الع��ودة للع��ب يف اإ�سباني��ا، ويتمن��ى اأن ت�سم��ح ل��ه اإدارة النادي 
بالرحي��ل. ووق��ع نوليت��و )30 عام��ًا( يف يولي��و املا�س��ي، عق��داً م��ع �سيت��ي 

م�ساركات��ه  قل��ة  م��ن  عان��ى  لكن��ه  اأع��وام،  اأربع��ة  حتت مل��دة 
قي��ادة املدير الفني جو�سيب غواردي��وال، اإذ �سارك اأ�سا�سيا 
يف ت�س��ع مباريات فقط بال��دوري خالل املو�سم املن�رضم 
و�س��ارك يف ع�رض مباريات اأخرى م��ن مقعد البدالء. وقال 

نوليت��و، يف ت�رضيح��ات نقلته��ا �سحيف��ة "اآ���س" 
االإ�سباني��ة: "�س��رى ما �سيح��دث، اأود العودة 

الإ�سباني��ا، لكن م�ستقبل��ي لي�س بيدي، كل 
�سيء يعتمد على مان�س�سرت �سيتي، لدي 

عقد لعامن، و�س��رى ما �سيحدث".  
وعن مغادرته للفريق، قال "�سرى 
اإذا م��ا كان الفريق �سيقوم بالتدعيم 

باأك��رث من 3 العبن، ه��ذا �سوف ي�سهل 
عملي��ة خروج��ي، اأن��ا جمن��ون بالرحي��ل عن 
لك��رة  االإجنلي��زي  ال��دوري  وع��ن  الفري��ق". 
الق��دم ق��ال "اإنه��ا ك��رة الق��دم، بالطب��ع اإنه 
خمتل��ف، ويتميز بن�سب��ة اأقل م��ن االأخطاء، 
اأ�سعر بالفخ��ر الأين لعبت ب�س��كل جيد، حتى 
دي�سمرب / كان��ون اأول، ثم مل األعب تقريًبا". 
و�سج��ل نوليت��و �ست��ة اأه��داف فق��ط لل�سيتي 
يف 30 مب��اراة ب��كل امل�سابق��ات، وهو رقم 
اع��رتف الالعب نف�سه باأن��ه خميب لالآمال، 
لكن��ه ق��ال يف الوق��ت نف�س��ه اإن��ه حري�س 
عل��ى اإثب��ات نف�سه من جدي��د يف ال�"ليغا" 
اإذا جرى ال�سماح له بالعودة. ولعب نوليتو 

16 مب��اراة دولية مع املنتخ��ب االإ�سباين 
منذ عام 2014 و�سجل يف �سباك املنتخب 

الرتكي يف كاأ�س اأوروبا 2016.

ج��اء فوز فرياري باملركزين االأول والث��اين يف �سباق اجلائزة الكربى، 
الذي اأقيم يف موناكو، �سمن مناف�سات بطولة العامل ل�سباقات �سيارات 
فورموال 1، ليعزز الفريق و�سعه كمر�سح قوي هذا املو�سم.  بينما بات 
مر�سيد�س، حامل لقب فئة ال�سانعن ببطولة العامل يواجه واقعا جديدا.
 فقد بات وا�سحا اأن مر�سيد�س عليه اأن يتقبل حقيقة اأنه اأ�سبح املر�سح 
االأقل حظا يف تناف�سه مع فرياري هذا املو�سم، بعد اأن حقق �سيب�ستيان 
فيتيل �سائق فرياري انت�ساره الثالث هذا املو�سم، وجاء زميله الفنلندي 
كيم��ي رايكون��ن يف املركز الث��اين. وفقد رايكونن موقع��ه يف ال�سدارة 
خ��الل ال�سباق، عندما توقف اأوال يف نقطة ال�سيانة وعاد اإىل امل�سمار 
و�سط �رضب م��ن املتناف�سن. وقال توتو فول��ف رئي�س فريق مر�سيد�س 
"فرياري فر�س �سيطرته على ال�سباق. اإننا املر�سحون االأقل حظا. هذا 
ه��و الواق��ع اجلديد".  وفر�س فريق مر�سيد���س هيمنته على لقب بطولة 
العامل يف فئتي ال�سانعن وال�سائقن منذ عام 2014، لكنه بدا متعرثا 
يف التاأقل��م م��ع التعديالت يف قوان��ن ونظام ال�سباقات ه��ذا املو�سم.  
فق��د واجه لوي�س هاميلتون وفالتريي بوتا�س، م�سكالت منها املتعلقة 
با�ستخ��دام االإط��ارات املنا�سبة، كم��ا ت�سببت ال�سغوط الت��ي يواجهها 
الفري��ق للم��رة االأوىل منذ اأعوام يف ارتكاب اأخط��اء.  وحقق هاميلتون 
نتيج��ة خميب��ة لالأمال يف التجارب التاأهيلية اأم���س االأول، لينطلق يف 
�سب��اق اأم�س م��ن املركز الثالث ع���رض، وقد تقدم خ��الل ال�سباق لينهيه 
يف املرك��ز ال�سابع، بينما تقدم زميله بوتا���س مركزا واحدا حتى اأنهى 
ال�سب��اق يف املركز الرابع. وق��ال فيتيل "انده�ست للخروج يف ال�سدارة 
بع��د التوقف يف نقط��ة ال�سيانة"، موؤكدا اأن "اخلط��ة دائما تق�سي باأن 

ال�سيارة التي تقع يف املقدمة، تتوقف اأوال يف نقطة ال�سيانة". 

جماهير الساحرة المستديرة تبكي على فراق أسطورة روما فرانشيسكو توتي

كوريا الجنوبية تالقي البرتغال وفنزويال تالعب اليابان في ثمن نهائي كأس العالم للشباب
 "الف��وز اأو الرحيل" هو �سعار املرحلة احلالية يف نهائيات 
 2017 20 �سن��ة كوري��ا اجلنوبي��ة  كاأ���س الع��امل حت��ت 
FIFA، حيث تتطلع  اجلماهري بفارغ ال�سرب للمواجهتن 
االأولي��ن يف دور ال�ستة ع�رض، وخاللهم��ا �سُيخترب فريقان 
اآ�سيوي��ان، من بينهما منتخب البلد املنظم. بداأ اأبناء كوريا 
اجلنوبية البطولة بفوزي��ن وتاأهلوا بذلك مبكراً اإىل مرحلة 
خ��روج املغل��وب، قب��ل اأن يتعر�سوا خل�س��ارة �سغرية على 
ي��د االإجنلي��ز يف نهاي��ة دور املجموع��ات. اأم��ا الربتغ��ال، 
خ�س��م كوريا اجلنوبي��ة املقبل، فكان عليه��ا الكفاح حتى 
�سافرة نهاية املباراة االأخرية من اأجل حتقيق التاأهل اإىل 

دور ال�ست��ة ع�رض بعد فوز متاأخر عل��ى اإيران. ويف املباراة 
االأخ��رى، �سيتواجه منتخب��ا فنزويال والياب��ان. قّدم ممثل 
اأمري��كا اجلنوبية اأداًء رائعًا يف الدور االأول حيث وّقع على 
ثالثة انت�سارات واأبق��ى �سباكه نظيفة. ويف املقابل، كان 
عب��ور الفري��ق الياب��اين اإىل ال��دور التايل حاف��اًل باالإثارة 
والت�سوي��ق، اإذ متك��ن بف�س��ل الرج��وع يف النتيج��ة اأم��ام 
اإيطالي��ا من حجز تذكرة التاأه��ل اإىل دور ال�ستة ع�رض. ماذا 

يجب اأن تعرف
ينتظ��ر الدفاع الياباين اختب��ار كبري، علمًا اأن فنزويال هي 
اإىل غاي��ة االآن الفري��ق االأك��رث تهديف��ًا يف البطولة بر�سيد 

ع�رضة اأهداف، ومتلك اأي�سًا يف �سفوفها �سريخيو كوردوفا، 
اأف�سل هداف يف دور املجموعات. وقد �سجل الالعب رقم 9 
لدى ممثل اأمريكا اجلنوبية اأربعة اأهداف حتى االآن. اليابان 
ه��ي االأخرى لديها ريت�سو دون ال��ذي يتمتع بقوة تهديفية 
مميزة. فقد وّقع العب الو�سط على ثالثة اأهداف، وبت�سجيله 
ثنائي��ة يف مواجه��ة اإيطالي��ا متك��ن لوح��ده تقريب��ًا م��ن 
قي��ادة فريقه اإىل مرحلة خروج املغل��وب. بالن�سبة لكوريا 
اجلنوبية، ينبغي اأن ي�سكل النزال �سد الربتغال حمطة فقط 
يف الطري��ق اإىل التتويج باللق��ب العاملي. على مدى تاريخ 
نهائي��ات كاأ�س الع��امل حتت 20 �سن��ة FIFA متكن البلد 

املنظم مرتن فقط من الظفر بالكاأ�س العاملية. فقد جنحت 
الربتغ��ال يف حتقيق هذا االإجناز يف ن�سخة 1991 قبل اأن 
حت��ذو االأرجنتن حذوه��ا بعد ع�رض �سن��وات.   ميكن للدعم 
ال�ساخ��ب واحلما�سي للجماهري املحلي��ة اأن يكون امتيازاً 
مل�سلح��ة حمارب��ي التايج��وك. فخالل املباري��ات الثالث 
يف دور املجموعات خل��ق االأن�سار املحليون اأجواء مثرية 
�سكل��ت دفعة قوية لفريقها –يف مواجهة دور ال�ستة ع�رضة 
الت��ي �ستق��ام يف ملع��ب مدين��ة ت�سيونان، م��ن املنتظر اأن 
تك��ون االأج��واء م�ستعلة م��ن جديد يف املدرج��ات، خا�سة 

واأن تذاكر املباراة بيعت عن اآخرها. 

نوليتو يريد العودة إلى إسبانيا

تفوق فيراري يضع مرسيدس 
في وضع محرج

ديوكوفيتش: أجاسي لعب التنس "رغمًا عنه"

ليبرون جيمس: مواجهة وريورز األصعب في مسيرتي

 يق��ول جن��م التن�س ال�رضب��ي، نوف��اك ديوكوفيت�س، 
اإنه اتخذ ق��راره بالعمل مع امل��درب اأندريه اأجا�سي، 
بع��د اأن اأدرك اأن��ه يتع��ن عليه اإجراء بع���س التغيري 
م��ن اأجل احلفاظ على ا�ستم��راره يف حتقيق النجاح. 
وا�ستغن��ى ديوكوفيت���س، ال��ذي ح�س��د 12 لقًب��ا يف 
البط��والت االأرب��ع الك��ربى، ع��ن طاقم��ه التدريب��ي 
بالكام��ل يف وق��ت �سابق م��ن ال�سهر اجل��اري، �سعًيا 
للع��ودة ل�سابق تاألقه وتفوقه، بعد اأن قدم عدة نتائج 
خميبة لالآمال خالل العام احلايل، من بينها اخلروج 
من الدور الثاين يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة. وطلب 
ديوكوفيت���س من النجم االأمريك��ي املعتزل، اأجا�سي، 
العم��ل مع��ه خ��الل دفاع��ه عن لق��ب بطول��ة فرن�سا 

املفتوح��ة، التي انطلقت يف مالع��ب روالن جارو�س 
الرملية، اأم�س االأحد. وبداأ ديوكوفيت�س م�سرية الدفاع 
عن اللقب يف وق��ت الحق، ام�س االثنن، يف مواجهة 
خبري املالعب الرملية، االإ�سباين مار�سيل جرانوير�س. 
ونقل��ت �سحيف��ة ليكي��ب الريا�سي��ة الفرن�سي��ة ع��ن 
ديوكوفيت���س قول��ه: "يف العام املا�سي ب��داأت اأ�سعر 
اأن��ه ال ب��د م��ن اإج��راء بع���س التغي��ري". واأ�س��اف: 
ا، و�سعرت ب��اأن االأمر لن  "ج�سم��ي كان يتغ��ري اأي�سً
يع��ود اإىل م��ا كان علي��ه، حتى لو �سع��رت اأنني الئق 
و�س��اب واأعتني بج�سمي، الأنني اأ�سبحت يف الثالثن 
االآن".  وانف�س��ل ديوكوفيت���س عن امل��درب االأملاين، 
بوري���س بيك��ر، يف دي�سمرب/كان��ون االأول املا�سي، 

وع��ن امل��درب ماريان فاي��دا يف وق��ت �سابق من 
مايو/اآي��ار اجل��اري، وق��ال اإنه �سع��ر بالفارق 
�رضيًعا مع اأجا�سي. واأو�سح: "توا�سلت �رضيًعا 
معه، واكت�سفت وجود اأوجه ت�سابه يف اأ�سلوب 
تفكرينا، طوال معظ��م م�سريته كان يعتقد اأن 
الف��وز عل��ى اأر�س امللع��ب هو ال�س��يء الوحيد 

ال��ذي ير�سي��ه وي�سع��ده، لكن��ه مل يك��ن كذل��ك، 
وو�سف هذا االأمر جيًدا للغاية، عندما قال 

اإنه مل يحب التن�س، واإنه كثرًيا ما �سعر 
اأنه اأ�سطر للعبه رغًما عنه.. لكنني 

رمب��ا ال اأ�سارك��ه نف���س ال�سعور 
حتديًدا".

 رمبا يحتاج ليربون جيم�س، وكليفالند كافالريز، 
اإىل اأداء بطويل لتخطي جولدن �ستيت وريورز يف 
نهائ��ي دوري ك��رة ال�سلة االأمريك��ي للمحرتفن، 
لكن الالعب االأك��رث ت�سجياًل للنقاط على االإطالق 
يف االأدوار االإق�سائية، قال اإنه تغلب من قبل على 
فرق قوية مماثلة. واعرتف جيم�س باأن الفوز على 
فريق وري��ورز، الذي ي�سم �ستيفن ك��وري، الفائز 
بجائ��زة اأف�سل العب يف البطول��ة مرتن، وكيفن 
دورانت �ساحب جائزة اأف�سل م�سجل اأربع مرات، 
واملدافع القوي درميوند جرين، وكالي طوم�سون 
�ساحب الرميات الرائعة، �سيكون من بن اأ�سعب 
امله��ام يف م�سريت��ه. لك��ن الالع��ب الفائ��ز بلقب 
البطولة ثالث مرات، قال �رضيًعا اإنه �سبق اأن واجه 
مناف�سيه مدجج��ن باملواهب مثل �سان اأنطونيو 

�سب��ريز يف 2013، عندم��ا كان يلعب يف ميامي 
هي��ت، وكان يف الطرف الفائ��ز يف النهاية. وقال 
جيم���س، بعد تدريب اأم�س االأح��د، عند �سوؤاله عما 
اإذا كان��ت مواجه��ة وريورز املقبل��ة هي االأ�سعب 
يف م�سريت��ه: "رمبا هي كذل��ك". واأ�ساف: "لعبت 
�س��د اأربع��ة العبن مر�سح��ن لالن�سم��ام لقاعة 
امل�ساه��ري يف امل�ستقبل، وهم مان��و )جينوبيلي( 
وكواهي )ليونارد( وتوين )باركر( وتيم )دانكان( 
يف فري��ق واح��د، ول��و اأ�سفت اإليه��م املدرب بوب 
)جري��ج بوبوفيت���س( ف�سي�س��ل الع��دد اإىل خم�سة 
مر�سح��ن لقاع��ة امل�ساه��ري". كما �سب��ق اأن لعب 
جيم���س يف االأدوار االإق�سائي��ة، اأثناء وجوده مع 
كافال��ريز وهي��ت، �س��د بو�سط��ن �سيلتيك�س الذي 
كان ي�س��م راي األن وكيف��ن جارنت وبول بري�س 

وراج��ون رون��دو، واملدرب 
ريف��رز.  دوك  املخ���رضم 
وتوج كافالريز باللقب بعد 
فوزه على وريورز يف العام 
املا�سي، وفاز ه��ذا املو�سم 
االأدوار  يف  مب��اراة   12 يف 

هزمي��ة  مقاب��ل  االإق�سائي��ة، 
واحدة، لكنه �سيدخل املواجهة 

وه��و لي�س املر�س��ح االأبرز للفوز 
�س��د مناف�س��ه، الذي ميل��ك اأف�سل 

�سجل لفريق يف االأدوار االإق�سائية 
لك��ن جيم���س  واح��د.  مو�س��م  يف 
دائًم��ا ق��ادر عل��ى املناف�س��ة وال 

ميكن ا�ستبعاد تتويجه.

بوغبا يؤدي مناسك العمرة


