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رياضة

دفع باييه
 1600دوالر
ثمنًا لبزة
رياضية
ّ
صممها
فيليب بالن
وجيرو 250
دوالرًا ثمنًا
لقميص
للمصمم
نفسه
(أ ف ب)

الكرة العالمية

نجوم الفوتبول وجرائم الموضة
ال يقتصر هوس
نجوم كرة القدم
على شراء المنازل
والفيالت الفخمة أو
السيارات الفارهة ،بل
يتعداه الى الموضة
حيث يرتكبون جرائم
أحيانًا ،من خالل المبالغ
الكبيرة التي يدفعونها
لشراء المالبس أو بسبب
سوء أذواقهم عند
ّ
تبضعهم

شربل ّ
كريم
م ــن ق ــال إن ن ـج ــوم ال ـغ ـن ــاء وامل ـس ــارح
هــم امل ـهــووســون فـقــط بــآخــر صــرعــات
املـ ــوضـ ــة؟ م ــراق ـب ــة الع ـب ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
خ ـ ـ ــارج امل ـس ـت ـط ـي ــل االخ ـ ـضـ ــر تـعـكــس
ّ
اق ـت ـنــاعــا بـ ــأن ه ـ ــؤالء ال ّي ـق ــل ــون شــأنــا
فــي هــذا املـجــال ،فهم ي ـبــذرون االم ــوال
يمينًا ويـســارًا لشراء املالبس التي ال
تستحق أحيانًا أن يدفعوا بها مبالغ
طائلة لشدة بشاعتها.
الــافــت أيـضــا أن مواجهة خــاصــة بني
النجوم بدت الفتة في الفترة االخيرة
على الحضور الى مالعب التدريب أو
االنضمام الى املعسكرات وهم يرتدون
مالبس مميزة وملفتة لألنظار .كيف
ال والكاميرات بــدأت تترقب وصولهم
ونزولهم من سياراتهم الباهظة الثمن
اللـ ـتـ ـق ــاط صـ ــورهـ ــم .ه ــم ح ـت ــى ب ـ ــدأوا
ّ
ّ
مصممي االزياء
يكونون صداقات مع
االش ـه ــر ف ــي ال ـعــالــم ،وذل ــك ف ــي سبيل
الحصول على أفضل التصاميم وآخر
ّ
التميز
الصرعات؛ ففي نهاية املطاف
هو الهدف االساس داخل أرض امللعب
وخارجها.
ُ
أم ـ ـ ـ ــس ن ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ال ـ ـي ـ ـنـ ــا م ــن
ّ
ك ـل ـيــرفــون ـتــن ح ـي ــث املـ ـق ــر الـتـقـلـيــدي
لـلـمـنـتـخــب ال ـف ــرن ـس ــي ،وأخ ــذت ـن ــا الــى
الحديث عــن ارتـبــاط نجوم الفوتبول
باملوضة وآخر مستجداتها.
ه ـنــاك ،وقـبــل تـجـ ّـمــع «ال ــدي ــوك» للمرة
االولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ خـ ـس ــارتـ ـه ــم لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــأس أوروب ـ ــا  2016أم ــام
ال ـبــرت ـغــال ،ل ــم ي ـكــن ب ــول بــوغ ـبــا أكـثــر

من شـ ّـد االنـظــار ،فاألخير الــذي اعتاد
الـ ـظـ ـه ــور ب ـم ــاب ــس غ ــري ـب ــة وم ـك ـل ـفــة،
جاء لالستعداد للمباراة الودية أمام
ايطاليا التي ستقام مساء الخميس،
ب ـمــابــس ع ــادي ــة ،ال ـغــريــب فـيـهــا فقط
سروال كرة السلة الذي ارتــداه .بوغبا
لم يظهر أنه قام بعملية تبذير كبيرة
بعد انتقاله القياسي مــن يوفنتوس
االيـ ـط ــال ــي الـ ــى مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
االنـكـلـيــزي مـقــابــل  120مـلـيــون ي ــورو.
ل ـك ــن ه ـن ــاك م ــن ل ـف ــت االن ـ ـظـ ــار بـشـكـ ٍـل
ك ـب ـي ــر ،وه ـ ــو ال ـج ـن ــاح امل ـم ـي ــز لــوســت
هـ ــام يــونــاي ـتــد االن ـك ـل ـي ــزي ديـمـيـتــري
ّ
ّ
باييه الــذي أطــل مرتديًا بــزة رياضية
يعرفها كثيرًا متابعي أحدث صرعات
املوضة ،وهي للمصمم الشهير فيليب
بــان الــذي أطلق عليها اســم «كبرياء
الـنـســر» .هــو تصميم أث ــار الكثير من
ً
الـ ـج ــدل أص ـ ـ ــا ،إذ ت ـت ــوس ــط جـمـجـمــة
الجزء العلوي من البزة وتنطلق منها
طــائــرات حــربـيــة أمـيــركـيــة ،كـمــا تشير
ألوان العلم والنجوم التي ّ
تزينها .لكن
الفكرة هنا ليست في تصوير الحرب
وامل ـ ـ ــوت ع ـل ــى ط ـق ــم ريـ ــاضـ ــي ،ب ــل فــي
سعرها الذي يبلغ حوالى  1600دوالر
أميركي في أسواق لندن.
ٌ
العب فرنسي آخر لم ينتقل من ناديه
لكن ليس لديه أي مشكلة في دفع 250
دوالرًا ثـمـنــا لـقـمـيــص عـ ــادي صـ ّـمـمــة
ب ــان أي ـض ــا ،وه ــو امل ـهــاجــم أولـيـفـيـيــه
جيرو الذي اختار هذا القميص املثير
أيـضــا بتصويره ام ــرأة عــاريــة مغطاة
بيديها وورقة توت فقط!
باييه وجـيــرو يعكسان ثقافة قديمة

ـ ـ ـ جـ ــديـ ــدة ل ـ ــدى العـ ـب ــي ال ـ ـكـ ــرة ال ــذي ــن
ي ـه ــوون امل ــاب ــس رب ـم ــا ل ـش ـ ّـدة مللهم
مــن املــابــس الرياضية التي ال تفارق
أجسادهم لفترة طويلة خالل املوسم.
لـكــن ه ــذه ال تهضمها كـثـيـرًا شــركــات
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي تــرعــى
بـعــض ال ـن ـجــوم حـيــث تـتـمـنــى عليهم
أو ت ــؤك ــد ع ـب ــر ع ـق ــوده ــا م ـع ـهــم عـلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة ارتـ ـ ـ ـ ــداء م ــارك ــاتـ ـه ــا فـ ــي كــل
مناسبة رياضية .وهــذا االمــر شـ ّـددت
عليه شركة «أديــداس» االملانية دائمًا،

ّ
النجوم صداقات
ن
يكو
ّ
مين
المصم
مع
سعيًا إلى التميزّ

وهي التي ترى أنها يمكنها أن ترفع
من نسبة مبيعاتها من خالل النجوم
ال االن ــدي ــة .ول ـهــذا الـسـبــب ربـمــا رأيـنــا
ال ـه ــداف ان ـط ــوان غــريــزمــان يـصــل الــى
كـلـيــرفــونـتــن مــرتــديــا طـقـمــا ريــاضـيــا
ً
كــامــا يحمل شـعــار الـشــركــة االملــانـيــة
االخرى «بوما».
جرائم التبذير للظهور العلني كثيرة
فــي عــالــم الـنـجــوم ال ـكــرويــن؛ فـهــا هو
أفضل العب في املانيا جيروم بواتنغ

يدفع  3500يورو ثمنًا لنظارات ،بينما
تردد أن االيطالي االنيق داخل امللعب
وب ـع ـي ـدًا م ـنــه ،ان ــدري ــا ب ـيــرلــو ،يمضي
ّ
متسوقًا في شوارع مدينة
أيام فراغه
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك االمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ـي ــث يـلـعــب
لفريقها ،فاشترى حـ ً
ـذاء مقابل 5000
دوالر ،وجاكيت بقيمة  7800دوالر.
األم ـث ـل ــة ك ـث ـي ــرة ،ل ـكــن ه ـن ــاك م ــن تجد
جريمته في ســوء اختياره للمالبس،
وجــولــة سريعة على «غــوغــل» تكشف
لنا من خالل الصور أمثلة عدة ،يأتي
فــي مقدمتها مــا ارتـ ــداه الـكــامـيــرونــي
الـيـكــس ســونــغ يــومــا مــن كـنــزة زهــريــة
وحـ ـ ـ ـ ــذاء أحـ ـ ـم ـ ــر ،وم ـ ـ ــا ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداه م ـ ـ ــرارًا
البرازيلي داني الفيش الذي بدا أحيانًا
كاملهرجني ،أو ما ارتداه زميله السابق
في برشلونة االسباني جيرارد بيكيه
من كنزة وقبعة تشبه لباس الفرسان
الصليبيني في املاضي البعيد .كذلك
ال ت ـغ ـيــب ب ـ ــزات ال ـن ـج ــم االرج ـن ـت ـي ـنــي
ليونيل ميسي عــن إط ــار الـجــرائــم في
ك ــل مـنــاسـبــة ك ـب ـيــرة ،أو م ــا دأب على
ارت ــدائ ــه االي ـطــالــي مــاريــو بالوتيللي
مــن قمصان وقبعات وأحــذيــة غريبة،
ليظهر كمخلوق فضائي.
ً
لـكــن م ـهــا ،هـنــاك مــن تـخــدمــه املــوضــة
ألنــه يخدمها ،فتعود عليه بــاالمــوال
ال ـك ـث ـي ــرة .اس ــأل ــوا ال ـن ـجــم االن ـك ـل ـيــزي
امل ـع ـت ــزل دي ـف ـيــد ب ـي ـكــام ال ـ ــذي ال ي ــزال
يـحـصــد حـتــى ال ـيــوم مــا زرع ــه سابقًا
ّ
بـفـضــل طــلـتــه الـبـهـيــة ال ـتــي جـلـبــت له
ً
أمواال أكثر بكثير من ّ تلك التي جمعها
م ــن ال ـع ـق ــود ال ـت ــي وق ـ ــع عـلـيـهــا خــال
مسيرته.

