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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الكرة

عالمات استفهام كبيرة طرحها تصرف حارس نادي تشيلسي اإلنكليزي كيبا أريزاباالغا خالل مباراة فريقه مع نادي
مانشستر سيتي قبل ّأيام .الحارس صغير السن رفض قرار ّ
مدربه بالخروج من الملعب ،ومع ذلك فإن قائد الفريق لم
ّ
تمرد كيباّ ،
تصرف الالعب أثر على زمالئه وعلى الفريق ّ
وأدى إلى خسارتهم كأس الرابطة اإلنكليزيةّ .
يتدخلّ .
بوضوح
نم
ٍ
عن عدم احترامه لقرار ّ
ّ
حقيقيًا .هذا األمر
المدرب ،ولزمالئه وبالتالي كان يجب على القائد أن يحسم األمور ،لو كان قائدًا
فتح الباب على القائد اليوم ودوره في الفريق

مراهقون بـ«رؤوس حامية»

قائد الفريق مطالب باستعادة دوره
حسين فحص
بـعــد ت ـصـ ّـرف كـيـبــا غـيــر املـقـبــول في
مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي،
سـئــل قــائــد الـفــريــق الـلـنــدنــي سـيــزار
أزبيلكويتا وقتها عن الحادثة وما
ال ـت ـب ــري ــر امل ـن ــاس ــب ل ـه ــا ،ف ــأج ــاب أن
ليست له دعــوى بما حــدث ،في حني
قال قائد الفريق السابق جون تيري،
الذي كان ضيفًا لتحليل املباراة على
قناة «سكاي سبورتس» ،إن ما حدث
م ـشــن ،إذ ال ب ـ ّـد م ــن خ ــروج الــاعــب

بأمور
ُيعنى قائد الفريق
ٍ
كثيرة داخل الملعب وخارجه
تتخطى قطعة القماش التي
تربط زنده األيسر
فور رؤية رقمه على اللوحة الرقمية
للتبديالت.
ً
بعد أن كــان ال ــ«كــابــن» ممثال لفكر
املـ ـ ــدرب وق ــائـ ـدًا لـخـطـتــه ع ـلــى أرض
امللعب ،باتت مهامه محصورة اليوم
باختيار الجهة التي سيلعب فيها
فريقه قبل بداية املباراة.
هذه القصة الصغيرة ،تأخذنا على
م ـك ــان آخـ ــر ،وه ــو األزم ـ ــة ّالحقيقية
التي تعيشها املالعب وتتمثل بندرة
قـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــرق ،إذ ب ـ ــات م ــن ال ـص ـعــب
العثور على قــائــد بشخصية قـ ّ
ـويــة،

كـمــا أصـبـحــت املحسوبية الـجــديــدة
في اختيار القائد تحول دون بروز
قــائــد فـعـلــي ل ـل ـفــريــق .ب ـعــد أن كــانــت
ً
مسؤولية تضع ثقال على حاملها،
باتت شارة القيادة تقليدًا غير مهم
ت ـع ـطــى ل ــاع ـب ــن غ ـي ــر ك ـف ــوئ ــن .فــي
أغلب األندية ،يحظى الالعب األكثر
ق ــدم ــا ب ـش ــرف ح ـمــل شـ ــارة ال ـق ـي ــادة،
تـكــريـمــا لـعـطــائــه ط ــوال الـفـتــرة التي
ق ـض ــاه ــا داخ ـ ــل ال ـ ـنـ ــادي .ت ـح ــل ه ــذه
الـطــريـقــة الـكـثـيــر مــن امل ـشــاكــل ،منها
تنافس بعض الالعبني على خالفة
الـ ـق ــائ ــد الـ ـس ــاب ــق ،ك ـم ــا ت ـع ـم ــل عـلــى
تحفيز الالعبني الصغار للبقاء أكثر
في النادي بغية الحصول على هذه
ال ـش ــارة .غـيــر أن نـقـطــة الـضـعــف في
ه ــذه امل ـســألــة ه ــي أن ش ــارة الـقـيــادة
ليست جــائــزة مرهونة بالوقت ،وال
يجب أن تكون متاحة للجميع ،فمن
ـاد ما لفتر ٍة
السهل جـدًا البقاء في نـ ٍ
ط ــويـ ـل ــة ،غ ـي ــر أن ال ـص ـع ــوب ــة تـكـمــن
ب ــأن يـمـلــك ال ــاع ــب شـخـصـيــة قــائــد.
وه ـن ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن ق ــائ ــد حـقـيـقــي.
بسبب ه ــذه الـسـيــاســة ،خـلــف غــاري
ك ــاهـ ـي ــل م ــواطـ ـن ــه جـ ـ ــون ت ـ ـيـ ــري فــي
قيادة الفريق ،على رغم عدم تحليه
بسمات الـقــائــد ،وال حتى بالقدرات
الفنية الـتــي تجعل مـنــه مبعث ثقةٍ
لالعبني والجماهير.
ـور ع ــدة تتخطى
يـعـنــى ال ـقــائــد ب ــأم ـ ٍ
ق ـط ـعــة الـ ـقـ ـم ــاش الـ ـت ــي ت ــرب ــط زنـ ــده
األي ـ ـسـ ــر ،إذ إن ع ـل ــى ال ـق ــائ ــد ضـبــط
الــاع ـبــن داخـ ــل امل ـل ـعــب ،تـحـفـيــزهــم

قبل بــدايــة كــل مـبــاراة ،وخلق أجــواء
مثالية داخــل غــرفــة مــابــس الفريق.
ال ـقــائــد ال يـكـتـســب ص ـفــات ال ـق ـيــادة،
القائد يولد قائدًا.
يعكس القائد حالة الفريق ،إذ يعد
ّ
املــؤشــر األول لوضع الالعبني حتى
إن ل ــم ي ـن ـطــق ،ل ـغــة ال ـج ـســد وحــدهــا
كفيلة بــذلــك .كـمــا يـقــال فــي إنكلترا،
«إن أردت أن تـعــرف حــالــة ليفربول،
أنـظــر إل ــى ستيفن ج ـي ــرارد» ،الـيــوم،
ال يمكن األخذ بهذه املقولة مقياسًا
ل ـن ـجــاح ال ـف ــري ــق م ــن ع ــدم ــه ،إذ يـمـ ّـر
لـيـفــربــول ب ـمــوسـ ٍـم اسـتـثـنــائــي ،ومــع
ذلك ،ال يمكن النظر إلى قائد الفريق
جـ ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون مل ـعــرفــة مـســار
الـ ـ ـن ـ ــادي ،إذ س ـي ـظ ـهــر س ـي ـئــا دائ ـم ــا
بحسب تلك املقولة.
التسرع فــي إعـطــاء الـشــارة ألحدهم،
ق ــد يـ ــودي بـمـصـيــر الـ ـن ــادي بــأكـمـلــه
نحو املجهول ،إذ إن اختيار الشخص
يـ ـج ــب أن يـ ـت ــم ب ـح ـس ــب ش ـخ ـصـ ّـيــة
الالعب وأدائ ــه على حـ ٍّـد ســواء .ظهر
جـلـيــا ال ـخ ـطــأ الـكـبـيــر الـ ــذي وق ــع به
إن ـت ــر م ـيــانــو ،ب ـعــد أن ع ــن ال ـن ــادي
م ــاورو إي ـك ــاردي قــائ ـدًا للفريق منذ
أن كــان بعمر ال ــ 19عامًا .الشخصية
ال ـك ـب ـي ــرة ل ـل ـش ــاب األرج ـن ـت ـي ـن ــي فــي
امللعب والثبات الدائم في املستوى،
نـ ّـمــا عــن بـعــض خـصــال ال ـق ــادة ،غير
أن ال ـج ــان ــب امل ـظ ـل ــم م ــن شـخـصـيـتــه
ظ ـهــر شـيـئــا فـشـيـئــا لـيـكـلــف الـفــريــق
ّ
الكثير ،مولدًا أجواء سلبية في غرف
امل ــاب ــس .ب ـعــد ت ـه ــدي ــده لـلـجـمــاهـيــر

ب ــإرس ــال ــه ع ـصــاب ــات م ــن األرج ـن ـتــن
العام املاضي ،ظهر تمرد الالعب في
اآلونة األخيرة بعد أن رفضت وكيلة
أعـمــالــه االج ـت ـمــاع مــع إدارة الـنــادي
لتجديد عقدهٌ .
أمر قسم غرفة املالبس
بـ ــن م ــؤي ــدي ــن ومـ ـع ــارض ــن مل ــوق ــف
الـ ــاعـ ــب ،ل ـي ــأت ــي ت ـج ــري ــد إي ـ ـكـ ــاردي
م ــن شـ ــارة ال ـق ـي ــادة واس ـت ـب ـعــاده من
ًّ
مباريات الفريق األخيرة حل وسطًا
للسيطرة على غرف املالبس.
املــوه ـبــة وح ــده ــا ال تـكـفــي لـلـقـيــادة،
تشهد على ذلك موهبة األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ال ـفــذة ال ـتــي لــم تكن
ك ــافـ ـي ــة إلنـ ـ ـج ـ ــاز ش ـ ـ ــيء يـ ــذكـ ــر ع ـلــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي .ي ـ ـعـ ــد م ـي ـســي
أح ــد أف ـض ــل الــاع ـبــن ف ــي ال ـتــاريــخ،
ٌ
إنجازات كثيرة عرفها مع برشلونة
محليًا وأوروبيًا ،على رغم ذلك ،فشل
األرجنتيني بالتتويج مــع منتخب
بــاده بعد خسارته ثالثة نهائيات.
ّاملنظومة لم تخدم الالعب ربما ،غير
أن ـه ــا ســاعــدتــه ل ـلــوصــول إل ــى ثــاث
م ـب ــاري ــات ن ـه ــائ ـ ّـي ــة .ثـ ــاث م ـبــاريــات
كانت لتعطي ميسي ثــاث بطوالت
رفـقــة منتخبه ،لكنه فـشــل ،وه ــو ما
ان ـت ـق ــده ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـتــاب ـعــي ال ـكــرة
عـلـيــه ،أب ــرزه ــم أس ـط ــورة األرجـنـتــن
دي ـي ـغ ــو أرمـ ــانـ ــدو مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ،ال ــذي
ال ي ـن ـفـ ّـك ع ــن الـ ـخ ــروج بـتـصــريـحــات
بعدم تمتع ميسي بصفات القيادة،
خصوصًا بعد إعالنه اعتزال اللعب
الـ ــدولـ ــي ب ـع ــد ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،2016
ليتراجع بعد ذلك عن هذا القرار.

ك ــرة ال ـق ــدم جـ ـ ٌ
ـزء م ــن ال ـح ـي ــاة ،دائ ـمــا
في تـطـ ّـو ٍر وتـقـ ّـدم .مع الطفرة املالية
الـ ـت ــي ًش ـهــدت ـهــا ك ـ ــرة الـ ـق ــدم أخـ ـيـ ـرًا،
إض ــاف ــة النـصـيــاعـهــا لـلـعــوملــة ،زادت
ق ـي ـمــة ال ــاع ـب ــن ووزنـ ـهـ ــم ف ــي غ ــرف
امل ـ ــاب ـ ــس ،مـ ــا انـ ـعـ ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
امل ــدرب ــن وال ـ ـقـ ــادة ع ـلــى حـ ـ ٍّـد سـً ــواء.
خ ـل ـقــت األج ـ ـ ــور ال ـع ــال ـي ــة ح ــال ــة مــن
ال ـت ـس ــاوي ب ــن الع ـب ــي الـ ـف ــرق ،حتى
أن ــه ب ــات ال ـك ــام مـمـكـنــا ع ــن اقـتـنــاع
الالعبني بأهمية الــاعــب أكثر كلما
ارتـفــع راتـبــه الـشـهــري .أم ـ ٌـر ّأدى إلى
ان ـك ـم ــاش دور الـ ـق ــادة ف ــي األن ــدي ــة،
ك ـ ـمـ ــا أن ب ـ ـعـ ــض الـ ــاع ـ ـبـ ــن صـ ـغ ــار
الـســن ،والــذيــن ال يتمتعون بموهبة
استثنائية بــاتــت رؤوس ـهــم حامية،
وال يلتفتون ملــاحـظــات مـ ـ ّ
ـدرب ،وال
ك ــام قــائــد ال ـفــريــق .الـجـمـيــع يتذكر
قـصــة الـسـيــر ألـيـكــس فـيــرغـســون مع
ال ـن ـجــم اإلن ـك ـل ـيــزي داي ـف ـيــد بـيـكـهــام.
م ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر ي ــونــاي ـتــد ض ــرب
بـيـكـهــام ب ــال ـح ــذاء ،وأصـ ــاب جبينه،
لكن األخير لم يــرد على مدربه ،ولم
يتحدث لإلعالم .كان املــدرب بعبعًا،
كـ ــان رئ ـي ـســا وقـ ــائ ـ ـدًا .ه ــل يستطيع
سـ ـ ــاري أن يـ ـض ــرب ك ـي ـبــا ف ــي غــرفــة
املالبس اليوم ،بالتأكيد ال.
ف ــي الـجـيــل ال ـحــالــي ،ل ــم يـظـهــر قــائــد
ّ
ح ـق ـي ـقــي ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم إل أخ ـي ـرًا.
هـ ـن ــاك ،ف ــي بـ ــاد الـ ـط ــواح ــن ،أظ ـهــر
مــاتـيــس دي ليخت تحليه بصفات
ال ـقــائــد عـلــى رغ ــم صـغــر س ـنــه ،إذ لم
تقف الـ 19عامًا التي عاشها الالعب
عريق
لفريق
الهولندي أمام قيادته
ٍ
ٍ
ّ
ك ــأي ــاك ــس ،ل ـي ـث ـبــت أن ال ـع ـم ــر لـيــس
م ـق ـي ــاس ــا لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة .مـ ــع تـ ـق ــدم قـ ــادة
الـجـيــل ال ـســابــق بــالـعـمــر ،وانـصـيــاع
تصنيف األهمية تبعًا لعامل املــال،
تتجه ك ــرة ال ـقــدم إل ــى أزم ــةٍ حقيقية
ف ــي ظ ــل عـ ــدم وج ـ ــود ق ــائ ــد حـقـيـقــي
ي ـض ـبــط ب ـق ـيــة ال ــاع ـب ــن ع ـلــى أرض
امللعبٌ .
أمر قد يظهر حاالت مشابهة
لحادثة كيبا من حيث عدم انضباط
السلوكيات في املستقبل القريب .كرة
القدم اليوم بحاجة إلى القائد ،لكي
يتم وضــع حــد لبعض «املنفوخني»
إعــامـ ّـيــا خـصــوصــا فــي إنـكـلـتــرا .من
ع ــاي ــش ج ـي ــل فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي،
وباولو ماليدني ،وغاتوزو الالعب،
وحتى ستيفني جيرارد ،يدرك ّ
جيدًا
أن صـ ـف ــات الـ ـق ــائ ــد غـ ـي ــر م ــوج ــودة
بمعظم قــادة الجيل الـحــالــي .فليس
م ــن امل ـن ـط ـقــي أن ي ـق ــود أزبـيـلـكــويـتــا
تـشـيـلـســي ،أو أن ي ـقــود ه ــاري كاين
املنتخب اإلنكليزي ،وغيرهم الكثير
م ــن األس ـ ـمـ ــاء .ك ــل ق ــائ ــد م ــن الـجـيــل
ال ـقــديــم ،ك ــان يـقــف عـلــى رأس فــريــق
مــدجــج بــالـنـجــوم ،ولـكــن كلمته كــان
مسموعة ،ألن االحترام كان موجودًا،
وك ــل الع ــب ك ــان ي ـعــرف قـيـمــة نفسه
وقيمة زمالئه ،ألن امليديا لم تكن قد
أفسدت رؤوس الالعبني.

الكرة المعولَمة

حياة الالعبين على «السوشال ميديا»...
ماليين طائلة و«شوفيني يا منيرة»
زهراء ّرمال
َ
خ ـ ـطـ ــف ال ـ ــاع ـ ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي م ــاري ــو
بــالــوت ـي ـلــي ،م ـهــاجــم ن ـ ــادي أومل ـب ـيــك
مــارس ـي ـل ـيــا ،األنـ ـظ ــار ع ـنــد تسجيله
هــدفــا فــي شـبــاك ســانــت إيـتـيــان على
مـلـعــب «ف ـي ـل ــودروم» األح ــد املــاضــي.
ّ
إال أن بالوتيلي لــم يـجــذب االنتباه
ب ـس ـبــب ال ـ ـهـ ــدف ،ب ــل ب ـس ـبــب طــريـقــة
ّ
احتفاله .وألن النجم اإليطالي دائمًا
ّ
مــا يبتكر طــرقــا الفـتــة لـشــد األنـظــار
إلـ ـي ــه ،ت ــوج ــه ن ـح ــو أحـ ــد امل ـص ــوري ــن
وأخـ ـ ــذ م ـن ــه ه ــات ـف ــه املـ ـحـ ـم ــول الـ ــذي
تــركــه مـعــه ،وق ــام بتصوير احتفاله
م ــع زم ــائ ــه وح ـ ّـم ـل ــه ع ـل ــى خــاصـيــة
حسابه الخاص على
«الستوري» في ٌ
االنستغرام .لقطة طريفة من النجم
ّ
تحول مواقع
اإليطالي تظهر كيفية
ـزء ال
ـ
ـ
ج
ـى
ـ
ل
إ
ـي
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعـ
ٍ
يتجزأ من حياة الالعبني.
لـ ـي ــس ب ــال ــوتـ ـيـ ـل ــي أول الع ـ ـ ــب ك ــرة
قـ ــدم يـسـجــل ه ــدف ــا ويـ ـص ـ ّـور فـيــديــو
ً
م ـب ــاش ــرة م ــن امل ـل ـعــب وي ـن ـشــره على
حسابه الـخــاص ،إذ سبق أن التقط
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ت ـ ــوت ـ ــي ،قـ ــائـ ــد روم ـ ــا
ً
السابق ،صورة له وهو يحتفل بعد
تسجيله أم ــام التسيو فــي الديربي
عــام  .2015الــافــت فــي هــذا األمــر هو
حرص العبي كرة القدم في السنوات
األخـ ـي ــرة ع ـلــى االه ـت ـم ــام بــالـطــريـقــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـظـ ـه ــرون بـ ـه ــا عـ ـل ــى م ــواق ــع
ّ
التواصل االجتماعي ،بعدما حطمت
األخـيــرة الـجــدران والـحــواجــز بينهم
وبـ ــن ج ـمــاه ـيــرهــم .ب ــات ــت املـنــافـســة
بني العبي كرة القدم ال تقتصر على
م ــا يـفـعـلــونــه م ــع أنــدي ـت ـهــم فـحـســب،
بل وصــل األمــر إلــى حساباتهم على
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،التي
أصبحت مقياسًا لحجم الشهرة التي
يتمتعون بها .سابقًا ،كان نجوم كرة
القدم يعتمدون على وكاالت خاصة

ّ
إلدارة صـفـحــاتـهــم ال ـخــاصــة ،إال أن
هــذا األمــر ّ
تغير الـيــوم بعدما اختار
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ـت ـح ـك ــم فــي
حساباتهم بأنفسهم ،لينتج منها
ً
م ـح ـتـ ًـوى أك ـثــر ع ـفــويــة وت ـف ــاع ــا مع
الجمهور .أصبح الالعبون يشاركون
تفاصيل حياتهم اليومية وصورهم
الشخصية والعائلية بشكل يومي
ّ
مع ماليني املتابعني ،إال أن هذا األمر
ّ
ال يـعـنــي أن صـفـحــاتـهــم مخصصة
إلطالع املعجبني على الجانب اآلخر
مــن حـيــاتـهــم فـقــط ،بــل لــديـهــا جانب
تجاري وإعالني يـ ّ
ـدر عليهم ماليني
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات س ـن ــوي ــا ،وهـ ـ ــذا يـتــوقــف
طبعًا على عدد املتابعني لديهم.
أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن ع ـل ــى
«ال ـســوشــال مـيــديــا» لــم تـتــوقــف عند
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ـ ّـد ،إذ أصـ ـب ــح ال ـع ــدي ــد مــن
ّ
شخصية
األندية يأخذ في الحسبان
ال ــاع ــب والـ ـص ــورة ال ـتــي يـظـهــر بها
على صفحته الـخــاصــة ،قبل اإلقــدام
عـلــى الـتـعــاقــد م ـعــه .ط ـ ـ ّـورت األنــديــة
ِفــرقــا داخـلـيــة إلجـ ــراء أب ـحــاث قائمة
عـلــى رص ــد ومــراق ـبــة ن ــوع املـحـتــوى
ال ــذي ينشره الــاعــب ،والــوقــت الــذي
يتصفح فيه حسابه ،وطريقة تفاعله
م ــع ال ـج ـم ـه ــور أو م ــع زمـ ــائـ ــه ،إل ــى
جانب العديد من العناصر األخرى.
والهدف من ذلك يكمن في الحصول
على ص ــورة عــامــة لــاعــب ،وعـ ّـمــا إذا
كـ ــان ت ـع ــاق ـدًا م ـنــاس ـبــا وقـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
االندماج مع الفريق الجديد.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،أص ـب ـحــت األن ــدي ــة
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى وضـ ـ ــع حـ ـ ـ ــدود مـعـيـنــة
أو ن ــوع مــن الــرقــابــة عـلــى اسـتـخــدام
الع ـب ـي ـه ــا ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وم ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال سـيـمــا
ب ـع ــدم ــا دف ـ ــع ب ـع ــض ال ــاع ـب ــن ثـمــن
ت ـه ــوره ــم وس ـ ــوء اس ـت ـخــدام ـهــم لـهــا.
ت ـج ـلــى ذل ـ ــك ف ــي ح ــال ــة الع ـ ــب ن ــادي
غـلـطــة سـ ــراي ال ـتــركــي س ـ ــردار عــزيــز

كان احتفال بالوتيللي الفتًا (جيرارد جوليان ـ أ ف ب)

ال ــذي تظاهر بــاإلصــابــة ،فأعفي من
خوض مباراة مع فريقه في الدوري،
ل ـت ـقــوم زوج ـت ــه بـنـشــر ص ــورت ــه بعد
 12ســاعــة مــن امل ـبــاراة وهــو فــي جزر
املــالــديــف ،مــا أدى إل ــى وض ـعــه على

اختار الكثير من الالعبين التحكم
في حساباتهم على وسائل
التواصل االجتماعي بأنفسهم
قائمة االنـتـقــاالت ،على رغــم ارتباط
الــاعــب بعقد مــع ال ـنــادي حـتــى عــام
!2020
ّ
لكن الحال ليست هكذا مع الجميع،
إذ ن ـجــح ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن فــي

ترجمة نجاحهم على أرض امللعب
نجاح أيضًا في الفضاء الرقمي.
إلى
ٍ
وي ّ
ُ
عد النجم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو «م ـل ــك» م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـ ًمـ ــاعـ ــي وأكـ ـ ـث ـ ــر ال ــري ــاضـ ـي ــن
مـتــابـعــة عـلــى جـمـيــع امل ــواق ــع ،بعدد
مـ ـت ــابـ ـع ــن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز  355م ـل ـي ــون
ّ
بفارق شاسع بقية
شخص ،متخطيًا
ٍ
نجوم الكرة .يملك حساب رونالدو
عـ ـل ــى ت ــويـ ـت ــر مـ ـت ــابـ ـع ــن أك ـ ـثـ ــر مــن
حسابات برشلونةً ،وري ــال مــدريــد،
ويــوفـنـتــوس مجتمعة ،ولــذلــك فهو
يتقاضى على التغريدة الواحدة ما
يفوق  300ألف دوالر .كما أنه نجح
في أن يصبح الشخص األكثر
أخيرًا ً
م ـتــاب ـعــة ع ـلــى اإلن ـس ـت ـغــرام بــرصـيــد
ّ
 157م ـ ـل ـ ـيـ ــون مـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع .ويـ ـسـ ـتـ ـغ ــل

رونـ ــالـ ــدو ق ـ ـ ّـوة حـ ـض ــوره ع ـلــى هــذه
املـ ــواقـ ــع ل ـج ـنــي أرب ـ ـ ــاح ه ــائ ـل ــة عـبــر
ال ـت ـس ــوي ــق والـ ـت ــروي ــج ل ـل ـعــديــد مــن
ال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،لـتـبـلــغ قـيـمــة
املـنـشــور الــواحــد مــن رون ــال ــدو على
إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام  750ألـ ـ ــف دوالر ،فــي
ح ــن يـجـنــي ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار 600
أل ــف دوالر ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
مـيـســي  500أل ــف دوالر .فــايـسـبــوك
وت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر وانـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام لـ ـيـ ـس ــت
املـ ـنـ ـص ــات ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـحـضــر
فيها الــاعـبــون ،إذ يبرز اإلنكليزي
رحيم ستيرلينغ ،مهاجم مانشستر
مختلف عــن زمــائــه،
بشكل
سيتي،
ٍ
ٍ
ب ـعــدمــا أن ـش ــأ ق ـنــاتــه ال ـخــاصــة على
ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب .وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ
م ـقــاطــع ف ـيــديــو م ــع مـتــابـعـيــه تضم
ت ـح ــدي ــات كـ ــرة قـ ــدم م ــع أص ــدق ــائ ــه،
ـوالت فــي سـيــارتــه مع
إلــى جــانــب ج ـ
ٍ
بطابع
تتميز
معروفة،
شخصيات
ٍ
ٍ
فكاهي ومرح.
ّ
إال أن الــاع ـبــن ل ـي ـســوا وح ــده ــم من
يـعـمـلــون عـلــى تـحـســن ص ــوره ــم في
العالم الرقمي ،فالحسابات الرسمية
لـ ــأنـ ــديـ ــة ت ـع ـت ـم ــد اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
تسويقية ـ ـ إعــامـيــة أيـضــا لتوسيع
قــاعــدة املـعـجـبــن ،مــن خ ــال الـحــرص
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــديـ ــث م ـ ـح ـ ـتـ ــواهـ ــا ب ـش ـك ـ ٍـل
دائـ ـ ـ ـ ــم وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن حـ ـس ــاب
ب ـ ـل ـ ـغـ ــات م ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة .أص ـ ـب ـ ــح هـ ـن ــاك
ثـ ـق ــاف ــة رقـ ـمـ ـي ــة أوسـ ـ ـ ــع وإملـ ـ ـ ـ ــام أك ـب ــر
بـمـسـتـلــزمــات ال ـح ـضــور عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،لجذب الرعاة
وامل ـس ـت ـث ـم ــري ــن إل ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي .يـمـكــن
اعتبار هذه املنصات سالحًا ذا ّ
حدين،
فهي تساعد األنــديــة والــاعـبــن على
الـتـحـكــم ب ـصــورت ـهــم أمـ ــام الـجـمـهــور
والتقرب منهم إلى جانب االستفادة
املــاديــة ،فــي حــن أنـهــا قــد تسبب لهم
العديد مــن املتاعب فــي حــال أســاؤوا
استخدامها.

حول العالم
من دوري أبطال أوروبا ملصلحة أياكس الهولندي .وذكرت صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية ّأن كورتوا الحظ متابعة أحد الصحافيني لتحركاته،
بشيء صلب من أجل إبعاده عنه،
لينفعل الحارس البلجيكي ،ويقذف سيارته
ٍ
ليتسبب بأضرار في السيارة .وحرص الصحافي على مطاردة كورتوا من
أجل نقل رقم لوحة سيارة الحارس البلجيكي ،وإبالغ الشرطة بها .لكن في
ّ
النهاية فضل الصحافي عدم تقديم شكوى ،واالكتفاء بما حدث دون افتعال
أي أزمات جديدة.

◄ شروط غريبة لميسي

◄ عقوبة قاسية لنيمار؟
أصبح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ،مهاجم باريس سان جرمان ،في مأزق،
بعدما خــرج بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو ملباراة
فريقه أمــام «الشياطني الحمر» .ونشر نيمار صــورة على إنستغرام لزميله
كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة دالوت ،وهي اللقطة التي احتسبها الحكم
ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو .وكتب «من العار أن نضع  4أشخاص ال
يفهمون شيئًا في كرة القدم ملتابعة اإلعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات
التلفزيون» ،وتساءل نيمار« ،أين يضع الالعب يده ،في مكان آخر؟» .وذكرت
صحيفة «سبورت» ّأن نيمار مهدد باإليقاف ملدة  2أو  3مباريات من النسخة
املقبلة من دوري أبطال أوروبــا بسبب تصريحاته املسيئة للحكام ،إذا رأى
مسؤولو «يويفا» ّأن هذه التصريحات سلوك غير رياضي.

◄كورتوا يعتدي على صحافي
كان مالديني
يقود فريقًا
مدججًا بالنجوم
(أرشيف)
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واصل البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس مرمى ريال مدريد ،إثارة الجدل ،بعدما
اعتدى على أحــد الصحافيني في العاصمة اإلسبانية مدريد ،عقب الخروج

وضع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم ،شروطًا ُوصفت بـ«الغريبة» ،تتعلق
بـمـشــاركــة قــائــد املنتخب ليونيل ميسي فــي امل ـب ــاراة الــوديــة الـتــي تجمعه
باملنتخب املغربي ،في وقــت الحــق من شهر مــارس الـجــاري .وذكــر موقع
«فوكس سبورتس» ّأن االتحاد األرجنتيني طلب من العبي «أسود األطلس»
تجنب االحتكاك الخشن بليونيل ميسي ،وعدم طلب صور شخصية معه
«سيلفي» ،أو املطالبة بتبادل القمصان ،إلــى جانب حــرص املنظمني على
إبعاد الجماهير املغربية عن نجم برشلونة ،ومنع طلبات الحصول على
صور «سيلفي» مع ميسي طوال فترة وجوده في املغرب .ومن بني الشروط
أيضًا عدم إجراء أي حوار صحافي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده.
وفي املقابل ،اشترط الجانب املغربي مشاركة النجم األرجنتيني في املباراة
ملدة  60دقيقة على األقل.

◄ لوبيتيغي يقاضي الريال
قرر جولني لوبيتيغي ،املدير الفني السابق لريال مدريد ،الذهاب إلى املحكمة
من أجل الحصول على تعويض من النادي امللكي ،عقب إقالته املفاجئة في
تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر املــاضــي .وذك ــرت صحيفة «س ـب ــورت» اإلسـبــانـيــة ّأن
لوبيتيغي قرر رفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من أجل الحصول على
تعويض يبلغ  28مليون يــورو ،وهــي القيمة الكاملة لعقد املــدرب اإلسباني،

الذي كان يمتد إلى  3سنوات بداية من الصيف املاضي .وأشار لوبيتيغي في
تصريحات ّ
إذاعية نقلتها الصحيفة إلى أنه ال يحمل أي ضغينة تجاه رئيس
ريــال مدريد فلورنتينو بيريز ،رغم أنه لم يبلغه بقرار اإلقالة ،كما أنهما لم
يتحدثا بعد هذا القرار.

◄ فيدرر ليس جاهزًا لالعتزال
قــال الـســويـســري روج ــر فـيــدرر إنــه يتطلع إلــى حــريــة أكـبــر ووق ــت أط ــول مع
عائلته ،عندما يعتزل التنس ،وهي الرياضة التي هيمن عليها لسنوات .ونال
الالعب املخضرم اللقب الــ 100في بطولة اتحاد الالعبني املحترفني في دبي
هذا األسبوع ،لكنه أبلغ الصحافيني أنه غير جاهز لالعتزال .وقال السويسري
في مؤتمر صحافي على هامش بطولة إنديان ويلز املفتوحة« :أريــد التمتع
بــالـحــريــة بـقــدر اإلم ـك ــان عـنــدمــا يـحــن مــوعــد االعـ ـت ــزال» .وأضـ ــاف «عائلتي
وزوجتي وأطفالي سيظلون األولوية بالنسبة لي كما هو الحال اآلن .أريد أن
نكون أكثر حرية في حياتنا» .وستكون مؤسسته ،التي تدعم برامج تعليم
األطفال حول العالم ،من بني األمور التي ستستحوذ على أولوياته.

