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رياضة

رياضة
وجوه
ً
زوجات النجوم لسن ظالال

دوري األمم األوروبيّة

هولندا  xفرنسا

خلف كل إمرأة عظيمة ...العب كرة قدم

أحفاد كرويف مطالبون بالفوز
حسن رمضان
تـسـتـكـمــل ال ـي ــوم ال ـب ـطــولــة األوروبـ ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة والـ ـت ــي ت ـق ــام ألول م ـ ـ ّـرة في
الـ ـت ــاري ــخ ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة ت ـح ــت م ـسـ ّـمــى
«دوري األم ـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة» ،ح ـيــث
ي ـس ـت ـق ـبــل امل ـن ـت ـخ ــب ال ـه ــول ـن ــدي بـطــل
العالم املنتخب الفرنسي .هي الجولة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــن هـ ــذا ال ـ ـ ـ ــدوري ،وب ــات ــت
الكثير مــن مـعــالــم الـهـبــوط والـصـعــود
واضـ ـح ــة .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،يعيش
املـنـتـخــب األمل ــان ــي أسـ ــوأ ف ـتــراتــه ومــن
املحتمل أن يهبط إلى الدرجة الثانية
فـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـن ـت ــائ ــج
املـخـيـبــة ال ـتــي قـ ّـدمـهــا منتخب امل ــدرب
يواكيم لوف في البطولةّ .أما بالنسبة
إلـ ـ ـ ــى املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــن اآلخ ـ ـ ــري ـ ـ ــن الـ ـل ــذي ــن
يشاركان املنتخب األملاني املجموعة،
فستكون امل ـب ــاراة مــا بــن الهولنديني
أص ـحــاب األرض والـفــرنـسـيــن ،إحــدى
أب ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ،ن ـ ـظ ـ ـرًا أله ـم ـي ـت ـهــا
ال ـك ـبــرى بــالـنـسـبــة ل ــرف ــاق ن ـجــم ن ــادي
ل ـيــون الـفــرنـســي ممفيس دي ـب ــاي .أيــن
تكمن ه ــذه األهـمـيــة؟ يمتلك املنتخب
الهولندي في رصيده ثــاث نقاط من
م ـبــاراتــن اثـنـتــن أم ــام ك ــل م ــن أملــانـيــا
وفــرن ـســا .م ــن جـهـتــه يـمـتـلــك املنتخب
ال ـف ــرن ـس ــي  7نـ ـق ــاط ،م ـ ّـم ــا ي ـع ـنــي ب ــأن
ف ــوز الـهــولـنــديــن عـلــى ديــديــه ديـشــان
سـ ـيـ ـش ــد ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق ع ـل ـي ـه ــم وي ـص ـب ــح
الـ ـف ــارق بـيـنـهـمــا ن ـق ـطــة واحـ ـ ــدة .عـلــى
ال ـ ــورق ،املـهـمــة سـتـكــون صـعـبــة ،نـظـرًا
ّ
لـلـفــروقــات الـكـبـيــرة فــي األداء ،وحــتــى
ّ
م ــن نــاحـيــة الــاع ـبــن ،إل أن املنتخب
الـفــرنـســي يـعــانــي م ــن غ ـيــابــات كثيرة
ّ
في تشكيلته ،لعل أبــرزهــا غياب نجم
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي بــول
بوغبا بسبب اإلصابة .غياب بول عن
«ال ــدي ــوك» سـيـكــون م ــؤث ـرًا جـ ـدًا ،نـظـرًا
لالعتماد الكبير من ِقبل املدرب ديشان
على ال ـغــزال الـفــرنـســي ،إلــى جــانــب كل
مــن «الـنـحـلــة» نـغــولــو كــانـتــي وبليس

م ــات ــوي ــدي .إض ــاف ــة إلص ــاب ــة بــوغ ـبــا،
سـيـغـيــب ع ــن امل ـن ـت ـخــب ال ـفــرن ـســي كل
من ألكساندر الكازيت نجم اآلرسنال،
ب ـ ـن ـ ـجـ ــامـ ــان م ـ ـن ـ ــدي الع ـ ـ ـ ــب ال ـس ـي ـت ــي
وأنـتــونــي مــارسـيــال جـنــاح مانشستر
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد .مـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــاب ،ال ـت ــي
احتضنها ملعب «سـتــاد دو فــرانــس»
ّ
الفرنسية باريس ،انتهت
في العاصمة
بفوز أبطال العالم بنتيجة  ،1-2أي إن
ً
اللقاء لم يكن سهال على رفاق أنطوان
غــريــزمــان .املـبــاراة الـيــوم ستكون على
األراض ـ ــي ال ـهــول ـنــديــة امل ـن ـخ ـف ـضــة ،ما
يعطي الهولنديني دافـعــا كبيرًا لبذل
م ـج ـه ــود أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـ ـ ــذي بـ ــذلـ ــوه فــي
فرنسا ،لتحقيق الثالث نقاط.
سـيــدخــل املـنـتـخــب الـبــرتـقــالــي امل ـبــاراة

يمتاز فيرجيل
فان دايك
بروح القيادة
(أرشيف)

منتشيًا بفوزه األخير في البطولة على
املنتخب األملاني بثالثية نظيفة .هذه
النتيجة ،عـلــى الــرغــم مــن أن املنتخب
األملاني لم يستحقها ،نظرًا ألدائــه في
ّ
املـبــاراة ،إل أنها تبقى ثالثية ،وتبقى

ّ
تمثل نتيجة مباراة ألمانيا دافعًا
قويًا بالنسبة للهولنديين
دافـعــا كبيرًا بالنسبة لقائد املنتخب
الهولندي نجم ليفربول فيرجيل فان
دايك ،الذي قال هزمنا أملانيا بالثالثة،
لم ال نهزم فرنسا؟ هذا هو لسان حال
كل مشجع هولندي اآلن ،مؤمن بقدرات

منتخب بالده ،التي تحسنت كثيرًا في
السنوات املاضية .نجوم كثيرة هجرت
منتخب «الطواحني» ،على غرار آريني
روب ـ ــن ،روبـ ــن ف ــان ب ـيــرســي ،ويـسـلــي
ّ
س ـن ــاي ــدر وغ ـي ــره ــم ال ـك ـث ـيــر .إل أن ما
ّ
يقدمه الجيل الهولندي الجديد ،ليس
بـسـيـطــا ،ويــدفــع الـكـثـيــر مــن املتابعني
وامل ـن ـت ـقــديــن إل ــى االق ـت ـن ــاع ب ــأن ال ـكــرة
الـهــولـنــديــة ال ـتــي صـنـعــت املـتـعــة على
مدى السنوات ،لم تمت بعد.
أس ـ ـمـ ــاء مـ ـمـ ـي ــزة ك ـم ـم ـف ـيــس ديـ ـب ــاي،
العـ ــب مــان ـش ـ ّس ـتــر يــونــات ـيــد ال ـســابــق،
الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ــوفـ ــق بـ ــن أس ـ ـ ـ ــوار مـلـعــب
«األول ـ ــد ت ــراف ــورد» ول ـك ـنــه اآلن ،ي ـقـ ّـدم
للمتابعني أفـضــل نسخة مـنــه ،برفقة
ل ـيــون ال ـفــرن ـســي .وع ـنــد ذك ــر األس ـمــاء

املميزة ،ال يمكن التغاضي عن ثنائي
ل ـي ـف ــرب ــول ،ف ـيــرج ـيــل فـ ــان داي ـ ــك (قــائــد
امل ـن ـت ـخــب) وجــورج ـي ـن ـيــو ف ـي ـنــالــدوم.
على وجــه الخصوص ،الكالم واملديح
ّ
الدفاعية ،فان دايك،
سيكون للصخرة
املدافع الذي ومنذ قدومه إلى ليفربول،
ّ
تحسن أداء الفريق كثيرًا ،نظرًا ألهمية
في مركز قلب الدفاع .ناهيك عن روحه
ال ـق ـيــاديــة ،وال ـتــي تـظـهــر فــي مـبــاريــات
املنتخب الهولندي ،وحتى في ملعب
الــ«أنـفـيـلــد» ،فهو قــائــد مــن دون شــارة
ق ـي ــادة .إل ــى جــانــب ف ــان دايـ ــك ،موهبة
أخــرى في مركز قلب الــدفــاع ،ماتياس
دي لـيـخــت ،مــدافــع أيــاكــس أمـسـتــردام
الهولندي ،يقدم مستوى مميزًا اليوم
ف ــي م ـل ـعــب «يـ ــوهـ ــان كـ ــرويـ ــف» ،وه ــو
ّ
األوروبية ومن
محط أنظار أبرز الفرق
بينهم العمالق الكاتلوني برشلونة.
إذًا ،هــول ـنــدا ل ــم ت ـمــت .ب ــل ك ــان مــرضــا
خ ـب ـي ـثــا أص ـ ــاب امل ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي،
ّأدى إلـ ــى عـ ــدم ت ــأه ـل ــه ل ـب ـطــولــة ك ــأس
الـعــالــم األخ ـي ــرة فــي روس ـي ــا ،وه ــا هو
اآلن ،ي ـت ـحـ ّـســن ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئ ــا ،تـحــت
قيادة مدرب جديد ،ذي عقلية مختلفة
ً
قليال عــن مــا اعـتــادت عليه الجماهير
من منتخب كرويف التاريخي .مدرب
إي ـف ــرت ــون ال ـس ــاب ــق والع ـ ــب بــرشـلــونــة
ال ـس ــاب ــق رون ــال ــد ك ــوم ــان .م ــا شــاهــده
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي األخـ ـ ـي ـ ــرة أمـ ــام
أملــا ّن ـيــا ،هــو أن منتخب ال ـطــواحــن لم
يمثل ما يعرفه الجميع عنها ،لم يكن
منتخب هــولـنــدا «ال ـكــرة الـشــامـلــة» ،لم
تكن هولندا «الهجومية» ،وبالتالي،
لم تكن هولندا «يوهان كرويف» .ولكن
هــذه الطريقة الدفاعية ،والتي تعتمد
على الهجمات املرتدة في املقام ّ
األول،
أثمرت فوزًا كبيرًا على أملانيا ،ولربما،
ت ـك ــون امل ـف ـت ــاح ،ال ـ ــذي ي ــدخ ــل هــول ـنــدا
ف ــي حـقـبــة ج ــدي ــدة ،ي ـعــود م ــن خاللها
املنتخب إلــى االنـتـصــارات كما عهدته
الجماهير دائمًا.

ّ
ودية في زمن الحرب

السعودية تواجه اليمن استعدادًا آلسيا 2019
جاد طويل
ُ
على وقــع أصــوات الصواريخ والقذائف ،ستلعب مباراة
ّ
ودي ــة فــي كــرة الـقــدم بــن املنتخبني الـسـعــودي واليمني،
عصر اليوم الجمعة على استاد األمير محمد بن فهد
ّ
من أن توقيت
في مدينة الدمام السعودية .وعلى الرغم ّ
املباراة لم يتم تأكيده حتى مساء الخميس ،إل أن العديد
من املراقبني استغربوا إقامة مباراة للسعودية واليمن
ّ
السعودية تحديدًا ،في
في هذا التوقيت وعلى األراضــي
وقت تقود فيه الرياض تحت ما ّ
يسمى (التحالف) ،حربًا
على اليمن جعلت أكثر من مليون شخص معظمهم من
النساء واألطفال يعانون من املجاعة ،وخطر املوت جوعًا.
ّ
ّ
املستمرة منذ أكثر من ثالث
ضحية الحرب
فيما راح
سنوات مئات آالف الضحايا والجرحى.
ّ
املباراة من املقرر أن يقودها طاقم حكام أردني يترأسه
أحمد يعقوب ،ويساعده محمود ظاهر وعبد الرحمن
عقل ،ومراد الزواهرة حكمًا رابعًا.
وك ــان املـنـتـخــب الـيـمـنــي ق ــد ب ــدأ تـحـضـيــراتــه اس ـت ـعــدادًا
لـكــأس آسـيــا امل ـقــررة ع ــام  2019فــي اإلم ـ ــارات ،الشهر
املــاضــي عـلــى ملعب بـ ــارادم فــي مــديـنــة املـكــا عاصمة
محافظة حـضــرمــوت اليمنية .وت ـجــاوزت قــائـمــة اليمن
األولـ ّـيــة حينها تحت قـيــادة امل ـ ّ
ـدرب محمد النفيعي 40
العبًا ،بينهم الالعبون الذين سيشاركون مع املنتخب
األومل ـبــي فــي أوملـبـيــاد طــوكـيــو ع ــام  ،2020تـحــت قـيــادة
النفيعي .وتـحـ ّـدثــت مـصــادر متابعة للمنتخب اليمني

إعالمية ّ
ّ
دولية أن منتخب كرة
لوكاالت إعــام ووسائل
القدم اليمني ،كما الرياضة عمومًا في اليمن ،يعاني منذ
عام  2014من غياب التجهيزات ،واملــوارد ّ
املالية لتأمني
تجهيزات ومعسكرات ومباريات ّ
وديــة للمنتخب ،وذلك

ّ
املستمرة والتي ّأدت إلى توقف مباريات
بسبب الحرب
الدوري في العديد من املحافظات ،كما إلى تدمير البنى
الـتـحـتـ ّـيــة الــريــاضـيــة فــي ال ـب ــاد .وكــانــت وزارة الشباب
والرياضة اليمنية في صنعاء قد ّ
تحدثت في أكثر من
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مناسبة عــن أنها تعاني مــن نقص فــي األم ــوال ،نتيجة
ال ـظــروف الـتــي تعيشها ال ـبــاد .يــذكــر أن الـيـمــن يعاني
أيضًا من الحصار ،والتي يمنع دخول جميع التجهيزات
الالزمة للرياضة اليمنية.
ويعتمد املنتخب اليمني اليوم على مجموعة من الالعبني
املحترفني في الـخــارج ،وتحديدًا في قطر ُ
وعـمــان ،وهم
ّ
األساسية التي يعتمد
الالعبون الذين يشكلون الركيزة
عليها الجهاز الفني هذه الفترة ،وخالل فترة كأس آسيا
املقبلة.
ومن املقرر أن يخوض املنتخب اليمني مباراة ّ
ودية ثانية
مطلع األسبوع املقبل ،ضد منتخب اإلمارات على أرضية
استاد زعبيل بنادي الوصل اإلماراتي استعدادًا أيضًا
لنهائيات آسيا .وتعتبر هذه الفترة هي الثالثة التي يتم
خاللها التحضير لنهائيات اإلمارات.
الـصـعــوبــات ال ـتــي يــواجـهـهــا املـنـتـخــب الـيـمـنــي ،تقابلها
ظروف طبيعية يعيشها املنتخب السعودي تحت قيادة
مـ ّ
ـدربــه األرجـنـتـيـنــي خ ــوان أنـطــونـيــو بـيـتــزي .وستلعب
ال ـس ـعــوديــة املـ ـب ــاراة بتشكيلة شـبــه مـكـتـمـلــة م ــع ع ــودة
سـلـمــان ال ـفــرج مــن إصــابــة طفيفة ك ــان قــد ت ـعـ ّـرض لها
خ ــال الـتــدريـبــات عـلــى ملعب مــديـنــة األم ـيــر سـعــود بن
جلوي الرياضية فــي الخبر .كما عــاد أيضًا لتدريبات
املنتخب املدافع سلطان الغنام ،ومتوسط امليدان سالم
الدوسري .ويجري املنتخب السعودي تدريباته األخيرة
ضمن املعسكر املغلق على أرضية ملعب محمد بن فهد
بالدمام قبل مواجهة اليمن.

زهراء ّرمال

الوضع لم يتغير بعد أكثر من قرنني،
وامل ــرأة ُال يــزال ُيـشــار إليها على أنها
«ع ـ ـ ــان»! بــأي
زوجـ ــة ف ـ ــان ،وحـبـيـبــة ِ
ح ـ ــال ،ب ـ ــدأت حـيـنـهــا ص ـ ــورة جــد ّيــدة
ُ ّ
ت ـشــكــل ح ــول ه ــؤالء ال ـن ـســوةُ .صــنـفــن
عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــن ك ـ ـس ـ ــوالت ومـ ـ ـغ ـ ــرورات
ومــدم ـنــات ت ـس ـ ّـوق .وق ــد ج ـســدت آبــي
كالنسي زوجــة مهاجم ستوك سيتي
بيتر ك ــراوت ــش ،ه ــذه ال ـصــورة بشكل
ّ
كبير عندما قالت عام  2006إن حلمها
هو «الزواج من العب كرة قدم ،الحمل
ومــن ثم التسوق واالستمتاع» لبقية
حياتها .أصبحت حياة هؤالء النسوة
عليك فعله
حلم بعض الفتيات .كل ما
ِ
هو العثور على «األمير الساحر» كما
فــي قصص أم ـيــرات ديــزنــي ،لتنعمي
بالشهرة املفاجئة وال ـثــراء الفاحش،
وتــوفــري س ـنــوات مــن الـعـمــل املضني
ّ
ل ـك ـســب املـ ـ ـ ــال .ورغ ـ ــم أن ال ـك ـث ـي ــر مــن
ّ
التقرب من العبي
الفتيات لجأن إلــى
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن م ـنــافــع
االرت ـبــاط بــرجــل يجني عـشــرات آالف
ّ
الدوالرات في األسبوع ،إال أن أخريات
ُ
ظـلـمــن بسبب ه ــذه الـتـصــرفــات ،التي
تسببت بتنميط صورة النساء سلبًا
فــي أذه ــان الـجـمــاهـيــر .فأصبحت أي
ُ
امــرأة ترتبط بالعب كــرة القدم ،تدفع
بسرعة إلى هذا التصنيف السطحي،
ال ــذي يـجـعــل الـجـمــاهـيــر تعتقد أنها
ت ــرت ــاد ال ـصــالــونــات ص ـبــاحــا ،تقصد
دور األزياء ظهرًا وتمرح في الحانات
وامل ــاه ــي الـلـيـلـيــة م ـس ـ ً
ـاء .شـهــاداتـهــا
الـ ـج ــامـ ـع ـ ّـي ــة وإنـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــا امل ـه ـن ـي ــة
ُ
ّ
تـضــرب بـعــرض الـحــائــط ،إذ إن األمــر
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ي ـع ـنــي ال ـج ـم ـهــور هو
مـ ـق ــدار ج ـمــال ـهــا .ع ـلــى ال ـف ـت ــاة تلبية
املعايير الـصــارمــة الـتــي تــم تعيينها
ل ـت ـحــديــد جـ ـم ــال األنـ ـث ــى م ــن رش ــاق ــة
ونـحــافــة وغـيــرهــا ،ليقتنع الجمهور
بــأنـهــا تستحق لـقــب صــديـقــة الــاعــب
أو زوج ـتــه .والـفـضــل بـهــذا يـعــود إلــى
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وال ـ ـص ـ ـحـ ــف ،ال ـت ــي
تخصص مساحات كافية لنشر صور
ص ــدي ـق ــات ال ــاع ـب ــن ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ،
وال تجد وقتًا للحديث عن الالعبات
أو الــريــاضـيــات املـتـمـيــزات! والـغــريــب
أنـ ــه ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم ي ـتــم ال ـ ُـح ـك ــم على
الــاع ـبــن وتـصـنـيـفـهــم وف ـقــا ألدائ ـهــم
ّ
في امللعب ،إال أن شريكاتهم يصنفن
ّ
حـســب مـظـهــرهــن .ورغ ــم ش ـيــوع هــذه

عـ ـن ــدم ــا ت ـ ـقـ ــوم ب ـب ـح ــث سـ ــريـ ــع ع ـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت عـ ــن زوج ـ ـ ـ ــات نـ ـج ــوم ك ــرة
الـقــدم ،لــن تتفاجأ كثيرًا بما ستجده
مـ ــن نـ ـت ــائ ــج« .تـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ع ـل ــى زوجـ ـ ــات
الالعبني األكثر إثــارة»« ،شاهد أجمل
زوجات الالعبني» ،وغيرها الكثير من
ّ
العناوين الـ«هابطة» .هكذا هن إذًا في
ٌ
نساء ساذجات
نظر وسائل اإلع ــام،
ش ـقــات لـلـمــوضــة وال ـت ـســوق .لكن
وعــا ّ
إذا ك ــث ـف ــت جـ ـه ــودك وب ـح ـث ــت خ ــاف
ّ
م ــا يـ ـش ــاع ،سـتـكـتـشــف أن ال ـك ـث ـيــرات
ص ــاح ـب ــات ِمـ ـه ــن ن ــاج ـح ــة ،ب ــل حـتــى
ّ
ّ
يتفوقن على أزواج ـهــن .إال أن شهرة
الشريك الساطعة تحجب نجاحهن عن
ّ
الجمهور .دائمًا ما يحتل العبو كرة
ّ
الرئيسية للصحف،
الـقــدم العناوين
ّ
س ــواء كــان األم ــر متعلقًا بــأدائـهــم مع
الفرق أو بنشاطاتهم خــارج املالعب.
ول ـط ــامل ــا ك ــان ــت زوج ـ ـ ــات وص ــدي ـق ــات
ّ
الـ ــاع ـ ـبـ ــن يـ ــراف ـ ـقـ ــن شـ ــركـ ــائ ـ ـهـ ــن فــي
ّ
املباريات املحلية والــدولـيــة ،إال أنهن
ّ
ك ــن يملن إل ــى الـبـقــاء فــي «الـخـلـفـيــة».
ّ
الوضع اختلف تمامًا خالل نهائيات
كأس العالم  2006في أملانيا .حينها،
خـ ـطـ ـف ــت زوجـ ـ ـ ـ ـ ــات العـ ـ ـب ـ ــي م ـن ـت ـخــب
ّ
إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ال ـ ـضـ ــوء بـ ـع ــدم ــا راف ـق ـت ـه ــن
عـ ـ ــدسـ ـ ــات امل ـ ـص ـ ــوري ـ ــن فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــوارع
م ــدي ـن ــة بـ ـ ــادن األمل ــان ـ ّـي ــة وم ـحــات ـهــا،
ّ
وه ـ ــن يـتـبـضـعــن وي ـش ـتــريــن املــابــس
والحقائب الباهظة الثمن .هوجمت
ّ
ّ
بالتسبب
النساء الحقًا بعد اتهامهن
ف ــي ف ـش ــل ال ـف ــري ــق خـ ــال امل ــون ــدي ــال،
وذل ـ ـ ـ ــك ل ـت ـش ـت ـي ــت ان ـ ـت ـ ـبـ ــاه ال ــاع ـب ــن
وت ـح ــوي ــل مـعـسـكــر امل ـن ـت ـخــب إلـ ــى ما
أس ـم ــاه امل ـ ــدرب ال ـس ــوي ــدي إري ـك ـســون
وقتها بـ«السيرك» .هنا ،برزت ظاهرة
ج ــدي ــدة ف ــي ع ــال ــم كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،وه ــي
ُ
الـ ــ« .»WAGSوهــو مصطلح استخدم
ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ــى زوج ـ ـ ـ ــات وص ــدي ـق ــات
الــريــاضـيــن «رفـيـعــي امل ـس ـتــوى» .كنا
ّ
نعتقد أن فكرة تعريف النساء من ِقبل
ّ
شركائهن قد اندثرت .الغريب أننا في
ً
عــام  ،2018واملصطلح بقي م ـتــداوال،
كـمــا لــو أنـنــا فــي ال ـقــرن الـثــامــن عشر،
ُ
حني كانت قيمة املــرأة تعطى لها من
خالل عالقتها مع الرجل .وكلما كانت
ال ـعــاقــة أقـ ــوى وأك ـث ــر ن ـجــاحــا ،كــانــت
ّ
املــرأة ذات قيمة أعلى .لكن املفارقة أن
ّ
ركز اإلعالم على الالعبين وأخفى زوجاتهم (أرشيف)

ّ
الـحــاالت ،إال أن هناك فئة من النساء
بــرهـنــت الـعـكــس .كـفــة امل ـي ــزان لــم تعد
ّ
ترجح لشركائهن الالعبني .العديد من
ّ
زوجات الرياضيني هن سيدات أعمال
وص ــاح ـب ــات م ـس ـي ــرات مـهـنـيــة فــاقــت
نـجــاح نظيرها .لــم تعد امل ــرأة تعيش
ف ــي ظ ــل ال ــاع ــب ،ولـ ــم ت ـعــد مـعـتـمــدة
عليه مــاديــا .دعمها لــه فــي املــدرجــات،
تقابله مساندته لها في عملها .هكذا،
ك ـســرن بـنـجــاح ص ــورة ال ــزوج ــة الـتــي
يجب أن تكون شبيهة بعارضة أزياء
كي تحوز رضى الجمهور واهتمامه.
واألمثلة على ذلك كثيرة.

أع ـل ـنــت اع ـت ــزال ـه ــا ال ـل ـعــب عـ ــام 2016
ب ـس ـب ــب اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ال ـت ــي
تـ ـع ــرض ــت ل ـ ـهـ ــا .وك ـ ــرم ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الصربية آنا على إنجازاتها بإصدار
طابع بريدي يحمل صورتها.

شاكيرا

فيكتوريا بيكهام
عملها الجاد كرائدة أعمال ومصممة
أزي ــاء هــو مــا جعلها فــي املرتبة ال ــ52
بني أثــرى النساء في اململكة املتحدة،
وواح ـ ـ ـ ــدة م ــن ب ــن أقـ ـ ــوى  100ام ـ ــرأة
فــي بــريـطــانـيــا .زوج ــة الــاعــب ديفيد

آنا ايفانوفيتش

ّ
العديد من زوجات الرياضيين هن
سيدات أعمال ناجحات

من ال يعرف قصة الحب القوية التي
تجمع بــن بيكيه وشــاكـيــرا .شاكيرا
مغنية ب ــوب وروك كــولــومـبـيــة ،ومــن
أشهر املغنيات الالتينيات ،إذ باعت
أكـثــر مــن سبعني مـلـيــون أل ـبــوم حــول
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وح ـ ـ ـ ــازت عـ ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
جــوائــز ال ـغــرامــي .خ ــارج إط ــار عملها
ّ
الفنيةّ ،أسست شاكيرا
على الساحة
ّ
الخيرية التي حملت اسم
جمعيتها
«األقـ ـ ــدام ال ـح ــاف ـي ــة»ُ ،ب ـغ ـ َـيــة مـســاعــدة
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ف ـ ــي م ــوط ـن ـه ــا ك ــول ــوم ـب ـي ــا
علمي ّ
ّ
جيد.
تحصيل
للحصول على
ّ ٍ
ك ـم ــا عـ ّـي ـن ـت ـهــا م ـن ــظ ـمــة ال ـيــون ـي ـســف،
ً
س ـف ـيــرة ل ـل ـنــوايــا الـحـسـنــة وكـ ّـرمـتـهــا
ّ
ّ
منظمة األمــم املتحدة عام  2010نظرًا
إلى الجهود التي بذلتها في األعمال
ّ
الخيرية.

ليزا مولر
بيكهام ليست مصممة وعارضة أزياء
ومغنية فقط ،بل كذلك مؤلفة ،وحققت
كتبها أفضل املبيعات .تمتلك بيكهام
م ـج ـمــوعــات إنـ ـت ــاج ألق ـم ـشــة الــدي ـنــم،
إنـتــاج الـعـطــور ومجموعة للنظارات
الـشـمـسـيــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مـجـمــوعــة
من الفساتني الراقية .ويحاول ديفيد
قــدر اإلمـكــان تقديم املساندة لزوجته
ع ـبــر ح ـض ــوره مـعـهــا ف ــي الـفـعــالـيــات
الـخـيــريــة ،أو فــي تــوقـيــع الـكـتــب وفــي
ع ــروض األزيـ ــاء .ح ــازت بيكهام على
ج ــائ ــزت ــي  Glamour Magazineعــام
.2007

ليزا مولر

آنا إيفانوفيتش

العـبــة تـنــس صــربـ ّـيــة وزوج ــة الــاعــب
األمل ــان ــي بــاس ـت ـيــان شـفــايـنـشـتــايـغــر.
ك ــان ــت آنـ ـ ــا امل ـص ـن ـف ــة األول ـ ـ ـ ــى عــامل ـيــا
سابقًا ،إذ أحرزت  15لقبًا ،كما احتلت
املــركــز الثاني فــي روالن غ ــاروس عام
 2007وفي بطولة أستراليا املفتوحة
عــام  .2008غالبًا مــا ظهر «شفايني»
في مالعب التنس لتشجيع شريكته
طــويـلــة ال ـقــامــة ( 1.84م ـت ــر) ،إال أنـهــا

ت ــرك ــز زوجـ ــة األمل ــان ــي ت ــوم ــاس مــولــر
عـلــى ريــاضــة الـفــروسـيــة .إنـهــا زوجــة
من نوع مختلف أثــرت في اهتمامات
زوجها أيضًا .ومنذ ارتباطها بمولر
ع ـ ــام  ،2007أصـ ـب ــح األملـ ــانـ ــي ي ـهــوى
الخيول أيضًا .حصلت ليزا عام 2015
على الوسام الذهبي في بطولة دولية
للفروسية ،وهــي تـتــدرب حاليًا لدى
البطلة العاملية السابقة إيزابيل فيرت،
أعظم فارسة في تاريخ أملانيا .عندما
يـسـمــح جــدولــه فــي بــايــرن واملنتخب
األملــانــي ،يرافق توماس مولر زوجته
خ ــال فـعــالـيــات ال ـفــروس ـيــة ،ويعتني
بـ ـه ــا وبـ ـخـ ـي ــولـ ـه ــا ،ف ـ ـكـ ــان م ـع ـه ــا فــي
مـهــرجــان الـفــروسـيــة الـعــاملــي الشهير
بمدينة آخــن ،كما كــان حــاضـرًا أيضًا
ف ـ ــي كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم لـ ـلـ ـف ــروسـ ـي ــة فــي
شتوتغارت ،الذي شاركت خالله ليزا
في اختبارات بسيطة.

سارة كاربونيرو
فكتوريا بيكهام

تعمل زوجة حارس املرمى اإلسباني
إيـ ـك ــر ك ــاسـ ـي ــاس ك ـم ــذي ـع ــة فـ ــي ق ـنــاة
تـيـلـيـسـيـنـكــو وص ـح ــاف ـي ــة ري ــاض ـي ــة.
فازت سارة بالعديد من الجوائز منها
ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غ ـ ــاالن» س ـنــة 2010
كأفضل مذيعة إسبانية ،حيث رافقت
بـعـثــة املـنـتـخــب فــي مــونــديــال جـنــوب
أفــري ـق ـيــا .تـمـلــك ك ــارب ــون ـي ــرو سلسلة
مطاعم في مدريد تحمل اســم «ســارة
الكبيرة» .ووصل أجرها السنوي عام
 2013إل ــى مـلـيــون ي ــورو تـقــريـبــا ّ،إذ
ذكرت تقارير صحافية إسبانية أنها
ت ـت ـقــاضــى م ــن ق ـن ــاة «ت ـي ـلــي ســانـكــو»
راتبًا قــدره  600ألف يــورو ،باإلضافة
إل ـ ــى  400أل ـ ــف ي ـ ـ ــورو مـ ــن ال ـح ـم ــات
اإلعالنية التي تقدمها.

كولين روني
أثـبـتــت زوج ــة اإلنـكـلـيــزي واي ــن رونــي
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـشــاري ــع
ال ـت ـجــاريــة امل ـخ ـت ـل ـفــة .ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ك ـتــابــة املـ ـق ــاالت لـلـصـحــف وامل ـج ــات
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ــدم ـ ــت ك ـ ــول ـ ــن ع ــرض ــا
تلفزيونيًا خاصًا بها ،يدعى «نساء
كولني الحقيقيات» ،والتي بحثت فيه
عــن غـيــر عــارضــات األزيـ ــاء ليصبحن
واجهات للحمالت اإلعالنية .أصدرت
كـتــابــا حـمــل ع ـن ــوان :مــرحـبــا بـكــم في
ع ــامل ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب  DVDمخصص
للتمارين الرياضية حقق أعلى نسب
م ــن امل ـب ـي ـع ــات .ع ـم ـلــت ك ــول ــن كــوجــه
إعـ ــانـ ــي لـ ـع ــام ــات تـ ـج ــاري ــة كـ ـب ــرى،
وي ـ ـقـ ــدر ص ــاف ــي ث ــروتـ ـه ــا ب ـم ـب ـلــغ 15
مليون باوند.

