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رجال من حديد
هي تنافس البايسبول وكــرة السلة على صعيد
الشعبية في الواليات المتحدة .كرة القدم االميركية،
رياضة قد ال تفقه شيئًا من قوانينها ،لكنك عند
المرور على اي قناة تنقل احدى مبارياتها ستعود
سريعًا اليها ،لتتابع بضع دقائق مثيرة لالهتمام.
الرياضة المنبثقة من الركبي ،اقيمت اولى مبارياتها

عام  ،1896ومذ ذاك باتت جــزءًا ال يتجزأ من الحياة
اليومية لشريحة كبيرة من االميركيين .جمهور هذه
اللعبة متهم بحبه للعنف ،لكن الحقيقة فان في
هذه اللعبة استراتيجيات كثيرة وقوة بدنية وسرعة
وذكاء واصرار عند العبيها الـ  22على ارض الملعب.
وعند الكالم عن الالعبين الذين يتقاضون رواتــب

بالماليين ،ال ّبد ان تحترم اولئك «الرجال الحديديون»،
الذين يخفون وجوههم خلف تلك الخوذة الحديدية،
وخلف تلك المالبس المعدنية التي تحمي اجسامهم
وتعكس صوتًا رهيبًا عن اصطدامهم بعضهم
ببعض ،حيث يبدو احدهم كأنه مستعد لقتل اآلخر
بهدف منعه من تسجيل هدف.

تسريحات بالوتيللي أكثر
من أهدافه

فينغر يتحول إلى
قالب حلوى

بات النجم اإليطالي ماريو
بالوتيللي مدعاة للسخرية في
إنكلترا نتيجة أدائه السيئ منذ
انتقاله إلى صفوف ليفربول في
الصيف املاضي .وكان آخر الغيث في
املباراة أمام ريال مدريد اإلسباني
في دوري أبطال أوروبا .أما أطرف
التعليقات على اإلطالق على لسان
اإلنكليز فهو أن «الولد املشاغب»
ّبدل تسريحات شعره أكثر من
تسجيله األهداف مع فريقه بواقع 3
تسريحات مقابل هدف واحد!

بالتأكيد لن ينسى الفرنسي أرسني
فينغر ،مدرب أرسنال اإلنكليزي،
عيد ميالده الـ  ،65الذي صادف يوم
األربعاء املاضي ،والسبب هدية
مميزة قدمها له أحد مشجعي
الـ «غانرز» واستحوذت على االهتمام
في الصحف اإلنكليزية .الهدية
هي عبارة عن قالب حلوى ليس إال
مجسمًا مطابقًا لفينغر وهو بالزي
الرسمي للفريق اللندني .ورغم
تذبذب نتائج أرسنال ،فإن لفينغر
مكانة في قلوب جماهير الفريق ،إذ
إنه يشرف عليه منذ  18عامًا.

ارتدوا زي الشرطة
لحضور المباراة

المبورغيني دياو
في خبر كان

فكرة ال تخطر على بال أحد توصل
لها عدد من جمهور مانشستر سيتي
اإلنكليزي من أجل حضور مباراة
فريقهم أمام سسكا موسكو الروسي
في دوري أبطال أوروبا التي كانت من
دون جمهور عقابًا لصاحب الضيافة
من االتحاد األوروبي لكرة القدم .وتم
تناقل صورة على مواقع التواصل
االجتماعي لهؤالء املشجعني وهم
يرتدون زي رجال الشرطة الروسية،
ّ
وهذا ما مكنهم من الدخول الى امللعب.
أما اآلخرون منهم ممن تابعوا املباراة
من على سطح مبنى مطل على امللعب،
فقد كان مصيرهم االعتقال.

إذا كان الشاب كيتا بالدي دياو
يستحوذ على االهتمام حاليًا داخل
امللعب مع فريقه التسيو في الدوري
اإليطالي لكرة القدم ،فإنه حظي
باألضواء كذلك خارجه ليل السبت -
األحد املاضي ،أما السبب فهو حادث
بسيارته المبورغيني ،إذ فقد دياو
السيطرة على سيارته الفخمة عند
الساعة الرابعة وعشرين دقيقة من
فجر األحد ،ما أدى إلى تضررها
على نحو كبير ،فيما نجا الشاب
بأعجوبة من اإلصابة .املهم هنا أن
كل هذا حصل ودياو ال يبلغ سوى
 19عامًا.

