8

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

رياضة

رياضة

الكرة المصرية كبرت كرة الخالفات بين النجم المصري
محمد صالح ،واتحاد الكرة في بالده .قبل انطالق كاس العالم،
اعترض صالح على استخدام صورته من دون إذنه :وجه صالح
على طائرة المنتخب .يداه مفتوحتان ،معلنًا االحتفال بالتأهل

إلى المونديال .االتحاد أراد أن يستثمر بصورة نجمه الدولي،
واألخير يعترض على استعمال صوره دون إذنه .خالف بدا تجاريًا،
ولكنه برأي كثيرين ،ال يخلو من حسابات «شخصية» ،واألهم...
«سياسية» بامتياز .في الظاهر ،صورة صالح بالنسبة إلى االتحاد

باالحترام ،االتحاد ال يجيب على رسائلنا» .يظهر اتحاد الكرة المصرية
أهم من مشاعره ورغباته .هكذا يرى االتحاد ،وربما جميع
ّ
االتحادات التي ترى أن الالعبين ملكها ،وال يحق لهم أن يكونوا وكأنه يريد تأديب نجم نادي ليفربول :ممنوع على أي أحد أن
ّ
بـ«التكبر على البلد» جاهزة!
أحــرارًا .انتهت بطولة كأس العالم ،والخالفات مستمرة .انفجر يخرج من تحت العباءة .االتهامات
صالح وخرج عن صمته« :على مدار الفترة الماضية لم نحظ
إعداد جاد طويل

الصراع على «أبو صالح»

االتحاد المصري يستثمر «معبود الجماهـير»
م ـح ـمــد صـ ــاح ي ـع ـتــزل ال ـل ـعــب دول ـي ــا.
األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن م ـ ـئـ ــة وع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـل ـي ــون
مصري ال يريدون سماع هذه الجملة،
وال ق ــراء تـ ـه ــا ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي .لكن من يراقب التطورات
ب ــن ن ـجــم نـ ــادي ل ـي ـفــربــول اإلنـكـلـيــزي
وامل ـن ـت ـخ ــب امل ـ ـصـ ــري م ـح ـم ــد صـ ــاح،
واالت ـحــاد املـصــري لكرة الـقــدم ،يتوقع
أن األم ـ ـ ــور ذاهـ ـب ــة ف ــي ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه.
«انـ ـفـ ـج ــر» صـ ــاح وأخ ـ ـ ــرج ك ــل م ــا فــي
قـلـبــه م ــن ح ــزن ومــاح ـظــات عـلــى أداء
اتحاد الكرة في بالده .قبل بداية كأس
الـعــالــم ،وضــع االتـحــاد املـصــري للعبة
ص ــورة ص ــاح عـلــى ط ــائ ــرة املـنـتـخــب،
واسـ ـتـ ـعـ ـم ــل صـ ـ ـ ــوره فـ ــي كـ ــل ال ـح ـم ـلــة
اإلعالنية واإلعالمية الخاصة ببطولة
كأس العالم ،وهو ما لم يعجب الالعب
املصري ،ألنهم لم يأخذوا موافقته على
ه ــذا األم ـ ــر .تــدخ ـلــت ج ـه ــات سـيــاسـيــة
ّ
وح ــل ــت امل ــوض ــوع م ــع ص ــاح حينها.
ُ َ ّ
هـ ـك ــذا تـ ــحـ ــل امل ــواضـ ـي ــع ف ــي ب ـلــدان ـنــا
ً
ع ـ ـ ــادة .تـ ـط ــورت األم ـ ـ ــور أكـ ـث ــر ،وض ــع
الــاعــب املـصــري تغريدة على حسابه
عـلــى تــويـتــر ،قــال فـيـهــا« :الطبيعي أن
أي اتـ ـح ــاد كـ ــرة ي ـس ـعــى ل ـحــل مـشــاكــل
العـبـيــه حـتــى ي ــوف ــروا لــه ال ــراح ــة .لكن
في الحقيقة ما أراه عكس ذلــك تمامًا.
ل ـي ــس م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـت ــم تـجــاهــل
رســائ ـلــي ورس ــائ ــل امل ـحــامــي ال ـخــاص
بي .ال أدري ملاذا كل هذا .أليس لديكم
الوقت الكافي للرد علينا؟!» .لم يلتفت
أح ــد إل ــى م ـنــاشــدات ص ــاح ،ب ــل خــرج
االتـحــاد املـصــري فــي بيان وصــف فيه
مطالبات نجم املنتخب ّ
األول بـ«املبالغ
ب ـه ــا» ،كــذلــك ُس ـ ِّـر َب ــت جـمـيــع الــرســائــل
ال ـتــي أرس ـل ـهــا ص ــاح ووك ـي ــل أعـمــالــه
عـبــر اإلنـتــرنــت ،وهــو أمــر عـ ّـبــر الــاعــب
امل ـصــري عــن اسـتـغــرابــه مــن حـصــولــه،
خاصة أنها رسائل بني الالعب واتحاد
الـكــرة فــي ب ــاده ،ولـيــس مــن القانوني
نشرها على اإلنترنت .رأى االتحاد في
بيانه أن «املـبــالـغــة فــي الطلبات التي
يمكن وصــف بعضها بغير املنطقية،
أم ــر ل ــن يـقـبـلــه االت ـح ــاد امل ـص ــري لـكــرة
الـقــدم ،حيث إننا ال نتعامل بسياسة
ال ـكـ ـي ــل ب ـم ـك ـي ــال ــن بـ ــن العـ ـ ــب وآخـ ـ ــر،
حفاظًا منا على توفير بيئة رياضية
قــائـمــة عـلــى ال ـعــدل وامل ـس ــاواة واللعب

النظيف ،دون تفرقة بني العب وآخر»،
م ــؤكـ ـدًا أن «طـ ـلـ ـب ــات ّ
أي الع ـ ــب تـلـقــى
االهتمام والعناية الالزمة طاملا تسعد
العبيه وال تخالف القواعد واألصــول
والـ ـل ــوائ ــح» .وأوض ـ ــح ع ـضــو االت ـح ــاد
املـصــري لكرة الـقــدم أحمد مجاهد ،أن
طلبات صالح شملت «وجود حارسني
خـ ـ ـ ــارج غ ــرفـ ـت ــه (خـ ـ ـ ــال املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات)
وحارس عند املصعد» ،وأال يتوقع من
الالعب أن يقوم «بأي ظهور في لقاءات
أو اجـتـمــاعــات أو أي أحـ ــداث رع ــاة أو
زيـ ــارات رسـمـيــة إال بـعــد مناقشة ذلــك
م ــع املـ ـح ــام ــي» .وت ـض ـم ـنــت ال ـط ـل ـبــات
أي ـضــا ،بـحـســب االت ـح ــاد امل ـص ــري ،أنــه
«عـنــدمــا يسافر الــاعــب ألداء الــواجــب
الــدولــي ،يجب على االتـحــاد استقباله
ع ـنــد ال ـط ــائ ــرة واص ـط ـح ــاب ــه م ـبــاشــرة
إلـ ــى غ ــرف ـت ــه (دون ت ـع ــرض ــه لـطـلـبــات
ت ـص ــوي ــر) ،وال ـت ـع ـهــد ب ــأن ص ــورت ــه لن
تستخدم بمعرفة االتحاد دون موافقة
كتابية من املحامي ،ســواء بمفرده أو
مع الالعبني» .ما يراه االتحاد املصري
خارجًا عن املألوف ،هو طبيعي لالعب
محترف في أي دولة في العالم.
ّ
رد االتـ ـح ــاد وم ـ ـحـ ــاوالت «ت ـحــريــف»
كــام صــاح ،دفــع األخير إلــى الخروج
بتسجيل فيديو مصور على حسابه
على فايسبوك ،خاصة بعد أن اتهمه
االت ـحــاد امل ـصــري بالتكبر عـلــى بـلــده.
بــدا صــاح مـسـتـ ً
ـاء مــن اسـتـخــدام أحــد
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـك ــرة امل ـص ــري ــة كـلـمــة
«املــدعــو محمد ص ــاح» .الــاعــب الــذي
يـعـتـبــر سـفـيــر م ـصــر ف ــي ال ـع ــال ــم ،بــات
يـقــال عـنــه «املــدعــو» فــي ب ــاده .صــورة
محزنة لواقع محزن .وقــال صــاح في
تسجيله إن ما طلبه من اتحاد اللعبة
«هو بناء على أمــور أراهــا في الخارج
وأتـعــامــل معها فــي ال ـخــارج وأتـعــامــل
معها مــن دون أن أطلبها أن ــا .عندما
أطلب أمرًا وأقول هذا هو األفضل ،أقول
هذا هو األفضل بالنسبة إلى الالعبني
كلهم ولـيــس لـصــاح كشخص .وربــط
صالح مباشرة بني هذه الطلبات وما
جرى على هامش مشاركة املنتخب في
نهائيات كأس العالم  2018في روسيا،
وال س ـي ـم ــا ل ـج ـه ــة دخ ـ ـ ــول مـشـجـعــن
املنتخب
وشخصيات إلــى مقر إقــامــة
ّ
اللتقاط صور مع الالعبني .وكشف أنه

حملة تضامن
مع «الفرعون»
ّ
ضجت وسائل التواصل االجتماعي
فـ ــي م ـص ــر ب ــالـ ـخ ــاف بـ ــن االتـ ـح ــاد
املصري والنجم محمد صالح .وأعلنت
ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ـ ًـري ــة ت ـضــام ـن ـهــا مع
«الفرعون» ،مشيرة إلى ّأن على اتحاد
ك ــرة ال ـق ــدم تــوفـيــر الـحـمــايــة لـصــاح،
وعـ ــدم ال ـس ـم ــاح ب ـح ـصــول ت ـج ــاوزات
تؤثر بالالعب .وفي هذا السياق ،أعلن
عــدد كبير من املمثلني تضامنهم مع
الــاعــب املـصــري فــي األزم ــة التي ّ
يمر
ّ
بها مع االتحاد املصري للعبة .وطالب
بعض الفنانني املصريني بعدم السعي
لتشويه صورة صالح ،خاصة أنه بات
رمزًا للبالد ،ويمتلك أهمية كبيرة ،وأنه
ُمخلص لبالده ،ولم ُيظهر في أي يوم
ّ
تكبرًا على املنتخب املصري أو زمالئه
في املنتخب .وذهب بعض األشخاص
إلى وصف أداء االتحاد املصري لكرة
القدم في قضية صالح بـ«املخجل».

ُ
استخدمت صورة
محمد صالح في
الحمالت اإلعالنية
دون إذنه

غضب محمد صالح
من استعمال البعض مصطلح
«المدعو محمد صالح»
خالل «املعسكر األخير عندما شاركت
مــع املـنـتـخــب ،نـمــت الـســاعــة الـســادســة
صـبــاحــا .ال أري ــد أن أوج ــه اتـهــامــا إلــى
أحد َّ
معي ،لكن أنا في منتخب مصر،

وهــذا فريق ،واملعسكر يجب أن يكون
مـغـلـقــا ّ وأال نـ ــرى أحـ ـ ـ ـدًا» .ك ــذل ــك شــدد
ع ـلــى أن ـ ــه «ع ـن ــدم ــا ي ـك ــون ل ــدي ــك العــب
أو العـبــون ينامون الساعة السادسة
ص ـبــاحــا ،يـعـنــي أن ثـمــة مـشـكـلــة .مل ــاذا
ال ي ـكــون لــديـنــا قـنــاعــة بــأنــه يـمـكــن أن
نكون على خطأ؟ يمكن أن يكون ثمة
خطأ ونعالجه .أنا ال أطلب األمن لكي
ينام إلــى جانبي ،طلبت أن يكون ثمة
أمــن لتتوافر راح ــة الــاعـبــن بالفندق

واملعسكر».
ومـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ــروف أن ج ـم ـي ــع األنـ ــديـ ــة
ُ
واملنتخبات تحمي العبيها وتبعدهم
عن الصحافيني والجماهير ،خاصة
خالل املعسكرات اإلعدادية للبطوالت
واملباريات الكبيرة ،كتصفيات كأس
الـعــالــم ،أو التصفيات الـقــاريــة ،وذلــك
ل ـكــي ال ي ـف ـق ــدوا تــرك ـيــزهــم الــذه ـنــي.
ولـ ـ ـ ــم يـ ـع ــد خ ــافـ ّـي ــا عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ب ـعــد
حــديــث صــاح أن ــه ُسـمــح للعديد من

«أبو صالح» (في النهاية) ال يلعب لوجه الله!
حسن رمضان
 200مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو .هـ ـ ــذه هـ ــي قـيـمــة
الـنـجــم امل ـص ــري ،ج ـنــاح ن ــادي ليفربول
اإلنكليزي محمد صالح ،بحسب موقع
ُ
« .»TransferMarketهــذه القيمة تـ َـعـ ّـد
عالية جدًا ،لكن طبعًا بالنسبة إلى ماليني
املصريني« ،أبــو صــاح» ال يـقـ ّـدر بثمن.
صحيح أن أسعار الالعبني في السنوات
األخيرة شهدت بدورها ارتفاعًا كبيرًا،
وكــان لنيمار دا سيلفا البرازيلي العب
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ال ـســابــق وبــاريــس
سان جيرمان الحالي الفضل األكبر في
التأثير بـهــذه األس ـعــار ،فتكلفة صفقة
انتقاله من الفريق الكاتالوني إلى نادي

الـعــاصـمــة الـبــاريـسـيــة وصـلــت إل ــى 222
مليون يورو .لكن صالح حالة «خاصة»
ُ
شعبيًا .فــي األرقـ ــام ،تـ َـعـ ّـد قيمته وحــده
أكـبــر أو أغـلــى مــن قيمة (الـســوقـيــة) كل
ّ
العبي ال ــدوري املصري في كفة واحــدة
( 138.83مـلـيــون ي ــورو بـحـســب املــوقــع
ع ـي ـن ــه) .م ــا ال ش ــك ف ـي ــهّ ،أن ع ــال ــم كــرة
ال ـق ــدم أص ـب ــح اس ـت ـهــاك ـيــا ـ ـ ـ تـســويـقـيــا
بامتيازُ .جل الالعبني الكبار ـ على غرار
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي
كريستيانو رونــالــدو والبرازيلي نيمار
ـ يعتمدون في بناء ثرواتهم ،في املقام
ّ
األول ،على عالم آخر يختلف كثيرًا عن
عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم :عــالــم الــدعــايــة والـعــالــم
االس ـت ـهــاكــي ،عــالــم «ال ـك ــوال» وش ـفــرات

الحالقة وما شابه من أصناف اإلعالنات
التجارية .كل من هــؤالء الالعبني الذين
ُ
ذك ـ ـ ــروا ،يـحـصـلــون ع ـلــى م ـ ــردود أكـبــر
بكثير مــن ال ــذي يتقاضونه مــع فرقهم
(برشلونة /يوفنتوس /باريس) بسبب
غرقهم في هذا العالم.
ّ
بماهية محمد صالح
الجميع على دراية
الـيــوم كــاعــب لليفربول وكــأحــد أفضل
الالعبني الحاليني في الدوريات األوروبية
ال ـخ ـم ــس الـ ـكـ ـب ــرى .ف ـ ــأن تـ ـك ــون ه ــداف ــا
لـلــدوري اإلنـكـلـيــزي ،وأفـضــل العــب فيه،
ً
ليس أمـرًا سهال .في حالة صــاح ،ومن
ّ
دون أن يفكر ،سيصبح واجـهــة الكثير
ّ
من السلع واملنتجات التي ستتمنى على
ّ
العب كـ«أبو مكة» أن يظهر «راعيًا» لها.

إل ــى جــانــب كــل مــن ميسي ودي ـلــي آللي
وتــونــي ك ــروس ومــارسـيـلــو ،كــان محمد
صالح واحدًا من بني الوجوه التي ظهرت
أخـيـرًا على أحــد منتجات أكثر شركات
امل ـش ــروب ــات ال ـغــازيــة ش ـهــرة ف ــي الـعــالــم.
إذًا ،ص ــاح «مـ ــادة دس ـمــة» لالستهالك
واإلع ــان .شــاء ذلــك أو أب ــى ،هــذه السمة
تبحث عنه ،حتى وإن كان ال يبحث عنها.
وما حدث بني صالح واالتحاد املصري
ل ـكــرة ال ـقــدم قـبــل بــدايــة امل ــون ــدي ــال ،يأتي
في هــذا اإلطــار .إذ يذكر الجميع القصة
الـشـهـيــرة ،حــن وضــع االت ـحــاد املصري
صورة ملحمد صالح على إحدى طائرات
امل ـن ـت ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي إل ـ ــى ج ــان ــب الع ـبــن
آخ ــري ــن م ــن امل ـن ـت ـخ ــب ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
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الـشـخـصـيــات «ال ـن ــاف ــذة» خ ــال فـتــرة
معسكر املنتخب املـصــري قبل كاس
ال ـع ــال ــم ،وخـ ــال ف ـت ــرة امل ــون ــدي ــال في
روسيا ،بالصعود إلى غرف الالعبني
املـ ـص ــري ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا غ ــرف ــة مـحـمــد
صــاح فــي أوق ــات متأخرة مــن الليل،
اللتقاط الـصــور وتوقيع الـتــذكــارات،
وه ــو م ــا ي ـع ـ ّـرض الــاع ـبــن للضغط
النفسي ،وعدم نيلهم قسطًا كافيًا من
الراحة .وفي هذا اإلطار ،انتقد صالح

إعــان لشركة اتـصــاالت تربطها عالقة
استثمارية بينها وبني االتحاد .هذا األمر
أزعج نجم ليفربول كثيرًا ،بل جعله يبدأ
جـ ّـديــا بتوجيه االتـهــامــات أكـثــر مــن مـ ّـرة
إلى االتحاد بـ«قلة املسؤولية» .الالفت ،أن
قــرار صــاح واسـتـيــاءه لــم يكونا بسبب
مــوقــف «ثـ ّـابــت» مــن تحويله إل ــى سلعة،
ب ــل ألن ــه وق ــع ع ـق ـدًا ت ـجــاريــا م ــع شــركــة
َ
اتصاالت أخرى (لم ُيذكر اسم الشركتني
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل بـ ـ ــن صـ ــاح
واالتحاد .كان قرار االتحاد املصري غير
مبال بقرارات صالح «التجارية» ،واتخذ
ٍ
قرارًا باسمه ،وكان قرارًا تجاريًا أيضًا!
ِّ
السجال إذًا ،تجاري ،حتى اآلن.
ل ـكــن ص ــاح ل ـيــس م ـس ـتـ ًـاء م ــن األب ـع ــاد
الـتـجــاريــة وح ـســب .وج ــاء فــي الـتـغــريــدة
ال ـتــي نـشــرهــا عـبــر حـســابــه عـلــى مــوقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي «ت ــويـ ـت ــر» ال ـتــي
استنكر فيها عــدم ّرد االتحاد املصري

نفي مـســؤولــن فــي االت ـحــاد املصري
ح ـص ــول م ـض ــاي ـق ــات ل ــاع ـب ــن خ ــال
ً
املـعـسـكــر ،ق ــائ ــا« :مـمـكــن أن تـســألــوا
الـفـنــدق ،ممكن أن تـســألــوا الــاعـبــن،
ل ـكــن ال أري ـ ــد أن أدخ ـ ــل ال ــاع ـب ــن في
املـ ــوضـ ــوع ،ألن امل ـش ـك ـلــة مـشـكـلـتــي».
ون ـ ـفـ ــى صـ ـ ــاح أن ي ـ ـكـ ــون قـ ــد ط ــال ــب
بمعاملة خــاصــة ،وق ــال فــي تسجيله
ّ
املصور« :لم أطلب معاملة خاصة من
أحــد ،لم أطلب أن أمشي بمفردي ،أنا

ع ـلــى م ــوض ــوع «ال ـ ـصـ ــورة» ال ـت ــي أث ــارت
ال ـب ـل ـب ـلــة« :ال ـط ـب ـي ـعــي أن أي اتـ ـح ــاد كــرة
يـسـعــى إل ــى ح ــل مـشــاكــل العـبـيــه حتى
يوفروا له الراحة ،لكن في الحقيقة ما أراه
عكس ذلــك تمامًا .ليس من الطبيعي أن
يتم تجاهل رسائلي ورســائــل املحامي
الخاص بي ،ال أدري ملــاذا كل هــذا .أليس
لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!» .وهكذا
ينقل صــاح «املـعــركــة» مــع االت ـحــاد من
معركة «تجارية» إلى معركة «أخالقية»
ّ
يعبر فيها عن انزعاجه من طريقة إدارة
االت ـح ــاد امل ـصــري لـلـعــاقــة مــع الــاعـبــن
املصريني.
فــي أي ــة ح ــال ،أصـبـحــت األم ــور الدعائية
وال ـت ــروي ـج ـي ــة ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ك ــرة
الـ ـق ــدم .وم ـح ـمــد ص ــاح ج ــزء م ــن عــالــم
الكرة ،وتاليًا يطاوله «االستهالك» .النجم
املصري ،الذي رفع عاليًا اسم بلده والدول
ال ـع ــرب ـي ــة ج ـم ـع ــاء ب ـس ـبــب م ــا ق ـ ّـدم ــه مــع

أطلب ما أراه بعيني أنــه ُيقام به في
ال ـخ ــارج ،وأرى أن لــديـنــا اإلم ـكــانــات،
ً
وس ـهــل جـ ـدًا أن ن ـقــوم ب ـه ــا» ،ســائ ــا:
«كـ ـي ــف ي ـص ـعــد الـ ـن ــاس إل ـ ــى ال ـغــرفــة
وي ـل ـت ـق ـطــون ال ـص ــور م ـع ــي؟ ال أطـلــب
امـ ـتـ ـي ــازات .طـلـبــت أن أكـ ــون مــرتــاحــا
ّ
فــي ال ـغــرفــة ،أل ي ــزورن ــي أح ــد فــي أي
ّ
وقت كان ،أل يقرع الباب في أي وقت
كان» .وأحيطت مشاركة املنتخب في
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ب ـج ــدل حــول
أم ــور كـثـيــرة ،أبــرزهــا زي ــارة الرئيس
الشيشاني رمـضــان قــديــروف ملحمد
صــاح فــي ملعب تــدريـبــات املنتخب
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،وال ـ ـت ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـص ـ ــور م ـع ــه.
واألكيد أن هذا األمــر لم يحصل دون
مــوافـقــة بـعــض الـجـهــات الـقـ ّـيـمــة على
املنتخب.
مالحظات كثيرة ّقدمها محمد صالح،
وال ّ
شك في أن جميعها نقاط متعارف
عليها في كرة القدم املحترفة ،خاصة
ع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ــاع ــب أو ال ـفــريــق في
مرحلة االسـتـعــداد لـخــوض مـبــاراة أو
ّ
بـطــوالت رسـمـ ّـيــة .لـكــن رفــض مــا تقدم
ّ
ب ــه ال ــاع ــب م ــن مــاح ـظــات ي ـص ــب في
مصلحة من يريد االستفادة من صورة
م ـح ـمــد ص ـ ــاح ،ع ـلــى ح ـس ــاب وضـعــه
ّ
البدنية
الصحي والنفسي ،وجاهزيته
قبل املباريات ،وذلك بحسب ما وصفت
ّ
ّ
وأجنبية
عربية
جهات صحفية عـ ّـدة
أعربت عن تعاطفها مع النجم املصري.
ومــن جهته ،رأى وكـيــل أعـمــال الالعب
املـ ـ ـص ـ ــري ،رامـ ـ ــي عـ ـب ــاس عـ ـيـ ـس ــى ،أن
«أسـهــل طريقة للتضليل هــي تشويه
مـطــالـبـنــا .لــم نـطـلــب تــرتـيــب انـتـقــاالت
ملحمد ص ــاح فــي املـعـسـكــرات منفردًا
بعيدًا عن زمالئه» .وأوضــح أن وجود
األمــن «هــي الطريقة الوحيدة لضمان
عدم طرق باب غرفة محمد في الثانية
فجرًا والرابعة فجرًا للتصوير وتوقيع
أوتوغرافات».
ٌّ
تــدحــرجــت ك ــرة ال ـخ ــاف ــات ،وبـ ــات كــل
ّ
يدافع عن وجهة نظره ،لكن األكيد أن
صورة صالح هي األهم ،وهي الصورة
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول ه ـي ـئ ــة ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
مصر استثمارها ،على حساب وضع
املنتخب ووضــع الالعبني وصورتهم.
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب سـ ـ ـي ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـع ـس ـك ــر
لــاسـتـعــداد مل ـب ــاراة مـصــر مــع النيجر
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ت ـص ـف ـيــات
ك ــأس األم ــم اإلفــريـقـيــة ،واألك ـي ــد أيضًا
أن اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف ــات ب ــن االت ـح ــاد
املـ ـص ــري وم ـح ـم ــد صـ ــاح سـيـنـعـكــس
على املنتخب والــاعـبــن ،نظرًا لقيمة
ّ
منتخب
صالح الفنية واملعنوية داخل ً
ال ـف ــراع ـن ــة ،ال ـت ــي ظ ـه ــرت واضـ ـح ــة إثــر
غيابه عن مباراة منتخب بالده األولى
فــي كــأس الـعــالــم ،وع ــدم جــاهــزيـتــه في
املباريات الالحقة نتيجة اإلصابة.

ليفربول وروما وفيورنتينا وبازل ،ليس
العبًا «اشتراكيًا» ،أو يلعب «لوجه الله»،
واالت ـحــاد يتصرف «عـلــى مــزاجــه» وفقًا
لحسابات شخصية وسياسية من دون
الــرجــوع إلــى ص ــاح ،وال إلــى غـيــره ،كما
يقول الكثير من املتابعني املصريني .في
النهاية ،إن ّ
أحبه ماليني املصريني ،فلديه
أيضًا حساباته الشخصية وماليينه التي
يتقاضاها باعتباره العبًا محترفًا ،كبدل
عالم لم يعترف إال باملال.
ملا يقدمه ،في ٍ
وعـلــى هــذا األس ــاس ،ينتظر مــن االتـحــاد
املصري احترام حياته املهنية ،كما تحدث
ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،ال كـمــا ت ـحــدث األمـ ــور في
صالح
مصر .األزمــة تتسع ،وواضــح أن ّ
يعتبر ما حدث «إساءة» لم يكن ليتوقعها
على ّ
الصعيد الشخصي ّمن قبل «الدولة»
ّ
واالتحاد املصري .علينا أل ننسى أن هذا
كـلــه بسبب الـعــالــم «االس ـت ـهــاكــي» الــذي
ّ
تدرج اسم محمد صالح فيه.

فالش باك
إريك كانتونا «جنون العظمة»
عراك وشتائم وركالت شهدتها مباريات كرة القدم مع النجم الفرنسي
إريك كانتونا .لم يكن أحد يتوقع أن يشارك النجم الفرنسي مع منتخب
بالده ،أو حتى مع الفرق التي لعب فيها لوقت طويل« .امللك إريك» ،كما
يحلو لعشاق مانشستر يونايتد تسميته ،اعـتــزل كــرة الـقــدم نهائيًا
عــام  1991بعد مشاكل ّ
جمة مع االتـحــاد الفرنسي واملــدربــن ،قبل أن
مباراة سجل خاللها
يعود مرة أخرى ويلعب في صفوف املنتخب 45
ُ
 20هدفًا ،كان آخرها في عام  .1995في العام نفسه ،أوقف عن اللعب
بعد ّ
ّ
مشجع في املدرجات ،ليطوي بعدها بعامني
تعديه بالضرب على
صفحة كرة القدم نهائيًا ،عقب الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي مع مانشستر يونايتد.

أوزيل وأردوغان

انتقادات ّ
جمة طاولت النجم األملاني مسعود أوزيل .صورة التقطها مع
ّ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،كانت السبب .سهلت هذه الصورة
أيضًا تحميله ذنب الخروج املبكر ألملانيا من بطولة كأس العالم األخيرة
في روسيا .بعدها ،أعلن األملاني ذو األصول التركية اعتزال اللعب ّ
دوليًا
َ
قبل أسابيع ،ومن ث ّم فتح النار على إدارة االتحاد األملاني ،واتهم البعض
ّ
بالعنصرية .اعتزل أوزيل اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت تسعة أعوام،
لعب خاللها في  92مباراة دولية وسجل  23هدفًا .كذلك أسهم في فوز
املنتخب األملاني بكأس العالم في البرازيل عام .2014

ّ
المتمرد»
ريبيري «النجم

َ ّ
كأس العالم 2006؟ ال أحد ،إال
م ّن منا كان يعرف فرانك ريبيري قبل ً
قلة كانت مهتمة بالدوري الفرنسي ،خاصة فريق مرسيليا في جنوب
فــرنـســا .غـيــر ذل ــك ،الـجـمـيــع فــوجــئ بـفــرانــك «بـ ــال» ريـبـيــري صاحب
القميص رقــم  22فــي املنتخب الفرنسي .فــي عــام  ،2014كانت نهاية
املسيرة الدولية للفرنسي .أعلن فــرانــك ريبيري اعتزاله اللعب الدولي
مع منتخب بالده في تصريحات ملجلة «كيكر» األملانية .جذب ريبيري
انتباه العالم إليه .ليس فقط بسبب أدائه ،بل بسبب سلوكه أيضًا .اشتهر
حدثها في أجواء املنتخب الفرنسي ،وكان آخرها
بمشاكله الكبيرة التي ُي ِ
وأكثرها وقعًا إيقافه عن املشاركة مع «الديوك» بعد املشاكل التي الزمت املنتخب في كأس العالم
 2010بجنوب أفريقيا ،وكان ريبيري أحد أطرافها.

ميسي وليالي «السقوط»
حــال صعبة يعيشها ليونيل ميسي مع املنتخب األرجنتيني ،بعكس
ما هي الحال مع برشلونة .منتخب «التانغو» عانى بشدة في تصفيات
كأس العالم  ،2018وحتى في النهائيات في روسيا .في كل مرة يخسر
املنتخب األرجنتيني ،تتجه األنـظــار نحو ليونيل .منتخب األرجنتني
يعاني مــن مشاكل عــديــدة تتخطى ليونيل فــي بعض األحـيــانّ ،
تخبط
االتحاد األرجنتيني في صنع القرار ،وحالة الحروب الداخلية التي يمرّ
بها .والنتيجة االستمرار في تغيير املدربني ومضايقتهم أثناء العمل،
وبالتالي اختالل منظومة العمل في أرض امللعب .فاجأ ميسي الجميع باعتزاله بعد نهائيات عدة
خرج منها خالي الوفاض ،لكنه عاد على أمل تحقيق الحلم .وطوال هذه الفترة كانت العالقة بني
ميسي واتحاد الكرة االرجنتيني متوترة.

إبراهيموفيتش خارج «الفايكنغ»
مشاكل كالمية مع مسؤولي االتحاد السويدي ،كانت السبب في اعتزال
النجم السويدي زالتــان إبراهيموفيتش اللعب دوليًا مع منتخب بالده،
بعد الخروج من كأس األمم األوروبية «يورو  .»2016ومع تأهل املنتخب
لكأس العالم  ،2018عاد نجم لوس أنجلوس غاالكسي للمطالبة بالعودة
لتمثيل أحـفــاد «الفايكنغ» فــي املــونــديــال الــروســي ،لكن م ــدرب الفريق
رفض ذلك عقابًا له على اعتزاله ،واحترامًا لزمالئه في املنتخب.

مونتاري وبواتينغ «واالحتياط»
على خلفية اعتداء الالعب سولي مونتاري على أحد املسؤولني في بعثة
املنتخب الغاني ،قام جيمس أبياه املدير الفني ملنتخب غانا باستبعاده
عــن التشكيلة املستعدة ملــاقــاة البرتغال فــي مـبــاراة مصيرية للتأهل
لــدور الستة عشر في مونديال البرازيل  .2014وأعلن االتحاد الغاني
إيقاف العب وسط الفريق اآلخــر ،كيفني برنس بواتينغ ،إلى أجل غير
مسمى ،وترحيله أيضًا برفقة مونتاري خــارج معسكر الفريق ،وذلك
بعد مشاجرة في التدريبات مع املدرب أبياهّ ،
وجه فيها الالعب إهانة إلى
املدرب إلجالسه احتياطيًا.

فيدال ال يريد المنتخب
اشتهر نجم برشلونة الحالي أرتــورو فيدال بمشاكله الكثيرة في بلده
تشيلي ،ما دفع الجماهير إلى مهاجمة الالعب .فما كان ّ
رده إال التهديد
باعتزال اللعب دوليًا .عقب الخسارة أمام باراغواي في تصفيات كأس
العالم املاضية ،كتب الالعب« :على األصــوات السيئة أن تكون سعيدة
اآلن ،هناك الكثير من اللنب الفاسد في تلك البلد ،بالنسبة ّ
إلي ،كل يوم
ّ
رغبتي في البقاء تقل ،وصار من السهل إعالن الرحيل قريبًا».

