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SPORT

كسر الجليد

إنــه مــوســم األلــعــاب الشتوية .فــي مثل
هذه الفترة من السنة ،ينشط الرياضيون
«الــشــتــويــون» مستعرضين مهاراتهم،
غير آبهين بالثلوج والجليد ،على عكس
معظم العالم الذي يبحث في هذه األيام
عن ال ــدفء .هــؤالء الرياضيون يعشقون

األجــواء الباردة ويتقنون التماهي معها.
هنا الصورة عجيبة وفيها كل التناقضات:
حماسة ونشاط وعــرق ،رغم البرد القارس
والجليد .مع هؤالء ،ينكسر الجليد والجمود،
وتصبح الصورة مليئة بالحيوية والحياة.
من بين هذه األلعاب الشتوية ،تبرز رياضة

الــرقــص االســتــعــراضــي على الجليد .هي
فــن بكل مــا للكلمة مــن معنى بغالف
رياضي .هنا الحركة واالستعراضات والليونة
والحيوية .وهنا الروسية يوليا ليبنيتسكايا
برقصة استعراضية طائرة في لقاء أقيم
في برشلونة ،تختصر كل المشهد.

(لويس جينيه ــ أ ف ب)

أوشام تيفيز

طوله أعفاه من الخدمة

من قال إن الجنون يقتصر لدى نجوم
الكرة على اإليطالي ماريو بالوتيللي،
العب ليفربول اإلنكليزي وحده؟ النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ك ــارل ــوس ت ـي ـف ـيــز ،العــب
ّ
يوفنتوس اإليـطــالــي ،يبدو أنــه ال يقل
عـنــه شــانــا .ه ــذا عـلــى األق ــل مــا تظهره
صورة نشرها «كارليتوس» في موقع
«تويتر» عرض فيها األوشام الجديدة
الـ ـت ــي غ ـط ــت ك ــام ــل ظـ ـه ــره .ول ـ ــم ي ـنـ َـس
«األبــات ـشــي» أن يـ ّ
ـوجــه الـشـكــر للرسام
بـيــوتــرك تــاتــون ،معتبرًا أن ــه «األفـضــل
وبمسافة بعيدة عن اآلخرين».

كـ ـش ــف بـ ـط ــل الـ ـع ــال ــم م ـ ــع أمل ــانـ ـي ــا فــي
م ــون ــدي ــال  ،2014امل ـع ـت ــزل دولـ ـي ــا بير
ميرتساكر ،مدافع أرسـنــال اإلنكليزي،
أن ط ــول قــامـتــه ( 1,98م ـتــر) أع ـفــاه من
الخدمة العسكرية في بالده.
وق ــال مـيــرتـســاكــر لصحيفة «ذا صــن»
أؤد الخدمة العسكرية
اإلنكليزية« :لم ِ
في أملانيا .لقد كتبت لهم أنني ال أريد
أن أح ـمــل ال ـس ــاح وأن ـن ــي ال أستطيع
أن أدخ ــل الــدبــابــة أو الـغــواصــة ،ونجح
األمر» .وذكر ميرتساكر أنه عوضًا عن
ذلك ّأدى خدمة للمجتمع في عيادة.

القبض
على الخائنة!
مالعب الرياضة عالم بحد ذاته ،فيها من
القصص والروايات والغرائب والعجائب
وال ـط ــرائ ــف م ــا ال يـنـتـهــي ،وم ــا ال يخطر
على بــال أحــد فــي بعض األح ـيــان ،تمامًا
كما حصل مع مشجعة لفريق «ديترويت
ليونز» خالل مباراة في دوري كرة القدم
األمـيــركــي (أن أف أل) ،ومشجع آخــر كان
يجاورها.
ففي التفاصيل ،أن الـسـيــدة ،الـحــامــل في
ش ـهــرهــا ال ـث ــام ــن ،وال ـجــال ـســة إل ــى جــانــب
زوجـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـل ـتــف ط ـ ــوال ال ــوق ــت إلــى
ُ
الـجـهــة األخـ ــرى وت ـخ ـفــي هــاتـفـهــا الـنـقــال
وتقوم بالكتابة عليه ،بينما كان زوجها
ً
مشغوال بمتابعة املباراة .أما مــاذا كانت
تكتب السيدة؟ فالجواب كان عند مشجع
ّ
يجاورها وقــد استفزه ما كانت تقوم به
«جارته»ّ ،
فدس نظره في هاتفها من دون

أن ت ــراه وشــاهــد هـنــا «الـعـجــائــب» ،إذ إن
السيدة كانت ،ببساطة ،تراسل عشيقها.
ك ــل ه ــذا ال ي ـعــود مـفــاجـئــا إذا م ــا علمنا
مــا فعله هــذا املشجع الــذي ُيــدعــى لــي ،إذ
إن «نـ ـخ ــوة» ال ــرج ــل أب ــت عـلـيــه أن يبقى
متفرجًا ،هكذا ،فقد سحب قلمًا من جيبه
ّ
وخط على قصاصة ورقية الرسالة اآلتية:
«أن ــا ال أع ــرف ـ َـك وأنـ ـ َـت ال تـعــرفـنــي .عندما
تعود إلى منزلك ّ
تفحص هاتف زوجتك.
لـقــد كـتـبــت رســائــل لـجــايـســون وقــالــت له
إن ـه ــا ك ــان ــت ت ــري ــد أن ت ـك ــون م ـع ــه ط ــوال
النهار! اعنت بنفسك ،أتمنى لك األفضل».
وما كان من لي بعد انتهاء املباراة إال أن
أوقــف الــزوج والزوجة وأعطى األول هذه
القصاصة وطـلــب منه أن يـقــرأهــا عندما
يـعــود إل ــى امل ـن ــزل ،وأن يـثــق بـمــا أورد له
فيها.

