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SPORT

أقوى
من أنفسهم

ال أحــد يمكنه ان يستفيق فجأة ويقرر ممارسة رياضة
الجمباز .تلك الرياضة التي تعتمد على نحو كبير على
مجموعة من المزايا التي يفترض ان تكون عند اي شخص
من اجل النجاح فيها .القوة البدنية الهائلة ،المرونة ،خفة
الحركة ،تنسيق حركة الجسد ،التركيز ،التوازن والتحكم.

كل هذه االمور من االساسيات التي يتعلمها اي رياضي
يركز المدربون
ممارس للجمباز منذ نعومة اظافره ،حيث ّ
ـادة على الليونة المكتسبة عند الــوالدة لدى االطفال
عـ ً
من اجل توجيههم نحو كيفية استخدام اجسامهم ال بل
تحد يبدو للذات بالتحديد ،بحيث وفي حركاتهم
حملها ،في ٍّ

يظهر رياضيو ورياضيات الجمباز كأنهم اقوى من انفسهم،
وتحديدًا عندما يستخدمون العارضة او المنصة الستعراض
قدراتهم من خالل حركات اقرب الى البهلوانية ،على غرار
الصورة التي التقطت لالميركي جايكوب دالتون خالل
بطولة العالم التي اقيمت في نانينغ الصينية

(غريغ بايكر ـ أ ف ب)

جذب المعجبات
عبر ...رونالدو
مــا هــي أفضل طريقة للحصول على
أكـبــر قــدر مــن املعجبات فــي الـشــارع؟
إن ــه ال ـن ـجــم ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو .ه ـ ـكـ ــذا ،لـ ــم ي ـ ـتـ ــوان امل ـم ـثــل
ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي وامل ـ ـع ـ ـلـ ــق عـ ـل ــى ألـ ـع ــاب
ال ـف ـيــديــو ال ـخــاصــة ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،جو
ويـ ـل ــر ،ع ــن ال ـظ ـه ــور بـمـظـهــر مـطــابــق
لــ«الــدون» ،من خالل تسريحة شعره،
وبقميصه في ريال مدريد في شوارع
لندن ،حيث قام بتقليد حركات «سي
آر  ،»7خ ـص ــوص ــا ل ـن ــاح ـي ــة تـعــابـيــر
وجـهــه ،وه ــذا مــا أدى إلــى جــذبــه ّ
كمًا
من املعجبات.

يوتا جاز يتعاقد مع طفل

مدرب من خلف المحيط!

أطفال المالعب فوق الـ18

مـ ــدرب ي ـق ــود فــري ـقــه م ــن ب ـلــد آخ ــر.
ً
هـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو ح ـ ــاص ـ ــل ف ـ ـع ـ ــا ف ــي
مـ ــاعـ ــب اسـ ـب ــانـ ـي ــا وت ـ ـحـ ــديـ ــدًا فــي
فريق كارتاخينا في دوري الدرجة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي م ـ ــع مـ ــدربـ ــه
االوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي خ ــولـ ـي ــو سـ ـي ــزار
ري ـبــاس ال ــذي أش ــرف عـلــى الـعــديــد
مــن ال ـفــرق الـشـهـيــرة فــي بـ ــاده ،إذ
إن ريباس لم يتمكن من الحصول
بعد على أوراق إقامته في إسبانيا
وهو يشرف حاليًا على الفريق من
بــاده خلف املحيط األطلسي عبر
ال ـه ــات ــف .أم ــا امل ـح ـص ـلــة ح ـتــى اآلن
فهي :فوز وتعادل وخسارة!

ال ت ــزال ك ــرة ال ـقــدم ل ــدى الـسـيــدات في
ظ ــل نـظـيــرتـهــا ل ــدى ال ــرج ــال .لـكــن من
أجــل إعـطــاء دفـعــة لــأولــى ،فــإن فريق
السيدات لنادي زيوريخ السويسري
تــوصــل إل ــى ف ـكــرة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا
خـ ــال م ـب ــارات ــه ال ـق ــادم ــة أم ـ ــام فــريــق
اوسييك الكرواتي في مسابقة دوري
أب ـ ـطـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــي أن ي ـس ـت ـبــدل
األط ـفــال الــذيــن يــدخـلــون ع ــادة برفقة
الــاع ـبــن ب ــرج ــال يـتـخـطــون الـثــامـنــة
عشرة من عمرهم .أما هؤالء األخيرين
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن سـ ـيـ ـق ــع االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار ع ـل ـي ـه ــم
فـسـيـحـصـلــون ع ـلــى «جـ ــائـ ــزة» ،وهــي
متابعة املباراة من املنصة الرئيسية!

فــي خـطــوة الفـتــة ،أقــدم فــريــق يوتا
جـ ــاز األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة عـلــى
تحقيق حـلــم طـفــل يبلغ  5سـنــوات
ويعاني من مــرض خطير ،بمنحه
ف ــرص ــة ت ــوق ـي ــع ع ـق ــد فـ ــي ص ـفــوفــه
مل ــدة ي ــوم واحـ ــد ،وذل ــك فــي مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي رس ـم ــي وأمـ ـ ــام ع ــدس ــات
املصورين.
وبـ ـع ــد ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ال ـع ـق ــد ،ق ــام
ال ـط ـف ــل ب ـ ــزي ـ ــارة م ـل ـع ــب ت ــدري ـب ــات
الفريق ،وقــد ساعده الالعبون في
تسجيل سلة على طريقة «دانــك»،
وســط تصفيق حشد مــن جماهير
يوتا.

