
3-1 رياضات الزمن القادم

في كل مرة، كان ينهره، ويأمره بغلق الحاسوب وينام
يفاجأ به يتحرك تحت الغطاء، ويتهامس بصوت خافت مع الرفاق

اكتشف أن ابنه الصغير ال يزال في الملعب
عبر هاتفه الذكي، يستكمل المباراة

أراد أن يخاويه.. يصادقه ويجاريه
فإذا به، يتحول إلى العب مع بنيه

إنها حقيقة نعيشها اآلن.. شئنا أم أبينا!
بعد أن اجتاحت البطوالت اإللكترونية - دون هوادة
- البيوت العربية، وأصبحت أمرًا واقعيًا ال مفّر منه. 
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 دوالر حجم سوق األلعاب 200.000.000.0002020

عاصفة األلعاب اإللكترونية

تهب على المنطقة العربية

 شــريف عبــد الباقــي، رئيــس االتحاد 

المصــري، وأحــد نــواب رئيــس االتحــاد 

العربــي للرياضــات اإللكترونيــة، اســتهل 

تصريحاتــه معنــا برقــم كبيــر، حيث اكد 

أن التجربــة المصريــة التــي تضمنها قرار 

رئيس الجمهورية، بتدريب 10 آالف شــاب 

مــن مطوري األلعــاب اإللكترونية، يتوافق 

مع الرؤيــة التــي يطرحها االتحاد بشــأن 

أهميــة الرياضة في توطين صناعة األلعاب 

اإللكترونيــة فــي مصــر ودول المنطقــة، 

ويتماشى مع التصور القائم لتنظيم ممارسة 

إيجابيــة لهذه األلعــاب واإليمان بأهميتها 

في عملية تطويــر التعلم وتنمية المهارات 

للشــباب والنــشء، باإلضافــة الــى البعد 

االقتصــادي، إذ يقدر البعض وصول ســوق 

العالمي،  االلكترونيــة  االلعــاب  برمجيات 

الــى 200 مليــار دوالر تقريباً فــي 2020، 

وذكــر ان مصر انفقت علــى االلعاب 

عبــر االنترنت مايقرب من 288 

مليون دوالر عام 2018.

وأشــار إلى  أن التجربة 

إيجابيــة جــداً،  العربيــة 

ومشــرفة وبها العديد من 

االنجــازات فــي مقدمتها، 

تولي اإلمارات رئاسة االتحاد 

اآلســيوي، وهي ثقــة غالية من 

دول القــارة التي لها باع طويل في هذا 

المجال. 

 أضــاف أن اإلنجاز الثاني هو تأســيس 

االتحاد العربي للرياضات اإللكترونية، وهو 

تحالف يضم 9 اتحادات عربية نشطة.

قــال: إذا تحدثنا عن مســتوى الالعبين 

والفرق العربية، سنجد أننا أمام ظاهرة 

إيجابيــة وانجازات جديدة على 

العربي،  الرياضي  المجتمــع 

إذ ان بطــل كأس العالــم 

»فيفــا 18« لكــرة القدم 

ســعودي،  اإللكترونيــة 

»تيكن 7«  وبطل مسابقة 

ســعودي،  أيضاً  العالميــة 

المصري  المنتخــب  كذلــك 

وصل إلى المربع الذهبي لبطولة 

»ليج اوف ليجيندز« مع منتخبات ماكاو، 

وتايــوان، وكوريا الجنوبيــة، بعد أن تغلبنا 

علــى المنتخــب األميركــي والمنتخبــات 

األوروبية، وهذا بحد ذاته أداء مشرف.

ذكــر أن كل العوامل متوفــرة حاليا في 

منطقتنــا،إذ  لدينا اتحــاد عربي للرياضات 

اإللكترونية ،  هو األساس والقاعدة لالعبين 

العــرب، كمــا أن اإلمــارات تحتضــن أكبر 

الشــركات العالميــة المتخصصــة في هذا 

المجال، سواء في مدينة دبي لإلنترنت، أو 

المنطقــة الحرة في جبل علي، إذاً الخطوة 

المقبلة ستكون مبادرة عربية قوية في هذا 

المجال المستقبلي.

خطأ كبير
وعن رفض اللجنة األولمبية الدولية إدراج 

الرياضات اإللكترونية، تساءل شريف عبد 

الباقــي قائال:»هل االختــالف على المبدأ 

أم علــى األلعــاب بحد ذاتهــا؟«.   القول 

بأن األلعــاب اإللكترونية ضارة، خطأ كبير 

ألن هنــاك ألعاباً رياضيــة إلكترونية ككرة 

القدم والسلة ال تحتوي على أي شكل من 

أشكال العنف، واعتقد أن اللجنة األولمبية 

الدوليــة، تعيش في أزمــة، والدليل على 

ذلك انخفاض معدل مشــاهدات الدورات 

األولمبيــة لدى الجيل الحالي، والســبب 

معــروف ألننا نعيش في عصر 

اإلنترنــت، وليــس هناك أحد 

من الجيل الجديد يتابع التلفاز، 

األلعــاب  دورة  ســجلت  لذلــك 

األولمبيــة في ريــو دي جانيــرو بالبرازيل 

صيف العــام 2016، انخفــاض وصل إلى 

30 % لفئــة الشــباب، إذ كيــف ســيكون 

الحــال فــي أولمبياد طوكيــو 2020   أما 

الخطــأ الثاني فيما يــروج له البعض بضرر 

األلعاب اإللكترونية، فنســتطيع الرد على 

اللجنة األولمبية، بوجــود ألعاب تفاعلية 

وحركيــة في الوقت ذاتــه، لذلك فإن كل 

الحجج التي تسوقها األولمبية الدولية ضد 

الرياضات اإللكترونية غير منطقية، وإذا لم 

يتداركوا هذه المسألة فسيخسرون الكثير 

من المتابعين. 

 عبــد الباقي قــال إن هذا الجدل الكبير 

حول الرياضات اإللكترونية، كان قد حدث 

في الماضي مع اإلنترنت والصحافة الرقمية 

وكل شيء متعلق حالياً باإللكترونيات.  

شريف
عبد الباقي:

هشام الطاهر: نسعى لتأسيس 
أكاديميات لالرتقاء بالالعبين والمدربين

هشــام علي الطاهر األمين العام لالتحاد 

العربــي للرياضات اإللكترونيــة، أكد أن 

فكرة التأســيس جاءت نتيجة رغبة عربية 

مشتركة، حيث كانت البداية العام 

اجتماعات  خــالل  الماضي 

الدولــي  االتحــاد 

اإللكترونية  للرياضات 

بكوريا  بوســان  فــي 

بمبــادرة  الجنوبيــة، 

مــن األمير فيصل بن 

بنــدر بن ســلطان بن 

ســعود  آل  عبدالعزيــز 

رئيــس االتحاد الســعودي 

والذهنية،  اإللكترونية  للرياضات 

ولكي يحصل على االعتراف كان ال بد من 

مخاطبــة اتحاد اللجان األولمبية الوطنية 

العربية، وقد حدث. 

 األميــن العــام لالتحــاد العربي، قال 

إن عــدد الــدول العربيــة المنضمة إلى 

االتحاد العربي، 9 دول هي: الســعودية 

- اإلمــارات - البحريــن - العراق - لبنان 

- األردن - مصــر - تونــس - اليمن، ومن 

المنتظــر في األيــام المقبلــة، أن تنضم 

الكويت، والجزائر والسودان.

اكــد أن اهــداف االتحاد، ال تشــمل 

الجانب الرياضي فقط بل تمتد أيضاً إلى 

الجانــب األكاديمــي واالجتماعي، حيث 

نســعى إلى تأسيس أكاديميات لإلشراف 

واالرتقــاء بالالعبيــن والمدربيــن وكافة 

الجوانــب المرتبطة بهــذا الجانب، لكن 

األهــم هو أن تحظــى الرياضات 

اإللكترونيــة باعتــراف اللجنة 

الحال  كما هــو  األولمبيــة، 

األولمبــي  المجلــس  مــع 

اآلسيوي الذي اعترف بهذه 

الرياضــات وتواجــدت في 

»آســياد« جاكرتا بإندونيسيا 

العــام الحالــي، باإلضافة إلى 

عــدد مــن بطــوالت الصــاالت 

المغلقــة التي نظمها المجلس األولمبي 

اآلسيوي في السنوات الماضية. 

خطط مستقبلية
 أشار إلى أن الخطط المستقبلية، لالتحاد 

العربــي كبيرة، ولها أهــداف كثيرة.. قال: 

نسعى لتحقيقها حتى نحذو حذو األلعاب 

التقليديــة، عبــر إقامة مســابقات دورية 

ومنافســات قوية بين الرياضيين في هذا 

المجال، وتطوير المســتويات العربية مما 

يؤهلهــا للتنافس على الصعيــد العالمي، 

كمــا نســعى إلنشــاء ودعــم االتحادات 

العربية في هذا المجال، وبالطبع سيحقق 

لنا الكثير من المكاسب. 

ذكــر أن هناك اجتماعــاً تم عقده بين 

رئيس االتحاد العربي وشــركة »علي بابا« 

الصينيــة بهــدف إقامــة دوريــات في 7 

دول عربيــة، وهذا سيســاهم في جذب 

الشــركات، ويفتــح بــاب االســتثمارات 

الماليــة في هذا المجــال، باإلضافة إلى 

تشــجيع صناعــة األلعــاب فــي العالم 

العربي. 

تكامل
الطاهــر اختتــم حديثه قائــاًل: نطرق كل 

الســبل، للتكامل مع الرياضات التقليدية، 

والتواصــل مع الجهات المعنيــة فيها، ما 

سيعود بالنفع على الجميع، بدليل إطالق 

المملكــة العربيــة الســعودية دوري كرة 

القــدم اإللكتروني، الذي يضــم عدداً من 

األندية السعودية الكروية.

في 25 أكتوبر 2٠١٨، قررت ٩ دول 

إشــهار االتحاد العربي للرياضات 

اإللكترونية، في الرياض بالمملكة 

السعودية، برئاسة األمير  العربية 

فيصــل بن بنــدر بن ســلطان بن 

رئيــس  ســعود  آل  عبدالعزيــز 

للرياضــات  الســعودي  االتحــاد 

اإللكترونية والذهنية. وقد شارك 

فــي االجتماع ممثلــو االتحادات 

تــزاول  التــي  التســع  الوطنيــة 

أنشــطة الرياضــات اإللكترونيــة 

وهي السعودية ومصر واإلمارات 

وتونــس واألردن ولبنان والعراق 

والبحرين واليمن. 

9

  شيخ روحه:  نواجه الكثير 
من التحديات

أكد أحمد شــيخ روحه، رئيس االتحاد 

التونســي وأحد نــواب رئيس االتحاد 

العربــي للرياضــات اإللكترونيــة، أن 

اإللكترونيــة  الرياضــات  تجربــة 

حديثة العهد على المستوى 

العربي، وهي مشــجعة 

جداً، رغــم الكثير من 

التحديات القوية التي 

تنتظرهم. 

التقييــم  إن  قــال 

جداً،  إيجابي  الحالــي 

خاصــة في ظل رئاســة 

األميــر فيصــل بــن بنــدر 

بــن ســلطان آل ســعود لالتحاد 

العربي، حيث سيدفع في اتجاه تعزيز 

رياضية لمثل  بيئــة  اإلمكانيات لخلق 

هذه البطوالت، وتشجيع الجميع على 

دخول المستقبل من أوسع أبوابه.

 وعن الصعوبات التي تواجه الرياضات 

اإللكترونية في العالم العربي، قال إنه 

يتفهم المخــاوف التي يطلقها البعض 

من سلبية األلعاب اإللكترونية، ولكن، 

كما هو معروف، كل شيء إذا زاد عن 

حــده ينقلب الى ضده، لذا ســتكون 

هنــاك قواعــد صحيحة وســليمة من 

أجل تســيير اللعبة، وهذا هو الهدف 

مــن وضــع القوانيــن والبحــث عن 

المواهــب الشــابة الرياضية، حتى ال 

نقــع في األخطــاء وُنّتهــم بأننا قمنا 

بأشــياء أدت إلــى مضيعة الوقت 

لدى الشباب.

التجربــة  وعــن 

أحمد  قال  التونســية، 

شيخ روحه:

 على الرغم من 

قلــة المــوارد 

والدعم، 

فإننا 

حاضرون 

بقوة على الساحة 

فعلــى  العالميــة، 

سبيل المثال، منذ 

شــاركنا   2013

كأس  فــي 

حتى  العالــم 

االن، وأملنــا 

فــي  كبيــر 

السنوات 

إذ  المقبلة، 

حالياً  نضــع 

العام  ميزانية 

المقبل.

Ⅶ نبضات قلب الالعب تصل إلى 160 في الدقيقة

ₗₙـــــــــــــــــ₉
Ⅶ إعداد:  خالد المهيري
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رياضات عابرة للقارات
 التعترف بالمسافات

البداية
اشتراك في مجلة

النـهاية

25.000.000 دوالر

هكــذا هــي.. ألعــاب ال تعــرف النهايــات، وال تعتــرف بحدود 

المستويات.

رياضات عابرة للقارات.. أذابت الحواجز بين الشــعوب، واندمجت 

معها المنافسات في مختلف الجنسيات.

ُتحّرك الذهن، وتزيح الخمول، بما فيها من تحديات وإغراءات.

معها يعبر الالعب الزمان والمكان ويولج إلى عالم افتراضي

ال يحتاج إلى جواز سفر أو عسر اإلجراءات. 

لعبات.. تسمح لممارسها بأن يختار فريقه والعبيه، ويحدد مواعيد 

المباريات.. ومعها، تجتمع بعض األسر في معترك البطوالت.

»البيان الرياضي« يفتح ملف هذه الرياضات التي زحفت 

على الوطــن العربي كما العاصفة، حيث ال يخلو مكان 

إال وفيه العبون، يلعبون ويتنافسون.

وإذا كان أحــد ممــن تابــع أول لقــاء في 

كــرة القدم بيــن فريقي »كالفــام روفرز« 

و»أبتون بارك« اإلنجليزيين، يوم ١١ نوفمبر 

عــام ١٨٧١، لم يُدر بخلــده أن هذه اللعبة 

المســتديرة ستســتحوذ على عقول العالم 

وتغزو بقــاع األرض، وتتحــول إلى اللعبة 

الشعبية األولى.

فــإن ذات المنطق.. يشــير إلــى إنه لم 

يكن أحد ممن شــاهد أو اشــترك في 

أول مباراة إلكترونيــة نظمتها جامعة 

»ســتانفورد« األميركية عام ١٩٧2، في لعبة اسمها 

»ســبيس وور« -أي حرب الفضاء- يتصور أن هذه اللعبة 

وغيرهــا من المســتحدثات ســتغزو العالــم أيضاً عبر 

الهواتف الذكية، والحواســيب، وأجهزة األلعاب اإللكترونية، وأن 

المشاركين فيها يتنافسون عبر القارات، متحّدين الزمان والمكان، 

بــل ولــم يخلد بفكر أحــد أن الجوائز المالية فــي هذه األلعاب 

ســتصل إلى 25 مليــون دوالر أميركي في بطولــة العالم لـ دوتا 

2 -2٠١٨ وهــي لعبــة واحدة فقط.. إنها رحلة تســتحق المتابعة 

والبيان. 

بحثنا في هذا العالم االفتراضي الفسيح، الذي بدأ يتسع حولنا في 

كل ثانية، ووجدنا أن المسابقات لم تعد مجرد تسلية أو قضاء وقت 

الفراغ، بل أصبحت ثــروة مالية يحققها العبون 

مــن مختلف األعمار. ومن الغريب أننا وجدنا 

في بحثنا االستكشافي أن الوطن العربي به 

العديد من االتحادات والهيئات األهلية 

الخاصــة بهــذا النشــاط، واألغــرب 

أن هنــاك اتحــاداً دوليــاً للرياضات 

اإللكترونيــة ومقــّره كوريــا الجنوبية، 

وبطبيعة الحال كان للدول العربية تواجد 

فيه، عبر نشاطات من اتحادات اإلمارات، 

والســعودية، ومصــر، وتونــس، ولبنان. 

لــذا وجهنا األنظار في بداية المشــوار إلى 

عالمنــا العربي؛ لنكشــف الســر الدفين 

الذي قــد ال يعرفه أحد، وهو أننا نمتلك 

هيــاكل تنظيمه والعبيــن محترفين في 

هذا المجال، يعيشــون في دهاليز مخفية 

غير مرئية، والســبب ابتعاد اإلعالم عنهم أو 

منهم. 

علي شرفي: فرص عمل جديدة

تركي الفــوزان، األمين العام المســاعد 

لالتحــاد العربــي للرياضــات اإللكترونية، 

الســعودي  لالتحــاد  التنفيــذي  المديــر 

للرياضــات اإللكترونيــة والذهنيــة اشــاد 

بتجربــة بــالده فــي  مجــال الرياضــات 

اإللكترونيــة، رغم ان عمــر االتحاد  لم يزد 

عن عــام واحد، ومع ذلك كانــت انجازاته 

كبيــرة، مشــيرا الى انه تأســس في أكتوبر 

2017، واضحــى ضمــن التشــكيل الجديد 

لمجالــس االتحادات الرياضيــة في اللجنة 

األولمبية الوطنية.  

قــال: شــهد العام المنقضــي، عدداً من 

البطوالت التي جذبت المجتمع السعودي، 

أهمها »كأس الهيئة للقيمرز«، أي الالعبون 

المحترفون، و»بطولة كأس الهيئة المؤهلة 

لــكأس العالــم فيفــا 2018«، إضافــة إلى 

اإلعالن عن الدوري الســعودي اإللكتروني 

لكرة القدم. 

أضــاف أنه على الرغــم من حداثة عمر 

االتحــادات العربيــة فإن هنــاك إنجازات 

كبيرة تحققــت على المســتوى اإلقليمي 

والعالمــي، وقــال:   نعمــل فــي االاتحاد 

العربي ، على تكثيف البطوالت وتنظيمها 

فــي مختلف دولنا، ألننا نريد أن نعّد بطاًل 

للعــرب يمثلنا عالمياً على غرار بطل أوروبا 

وآسيا وأميركا .

وعــن االنتقادات التــي تواجه األلعاب 

الرياضيــة اإللكترونية، أكد أن لكل شــيء 

إيجابيــات وســلبيات، وإذا عدنا إلى بداية 

األلفية الجديــدة عندما كانت المجتمعات 

تتعامل بريبة مع اإلنترنــت والتكنولوجيا، 

ثم اصبح هذا من ابجديات الحياة الحالية، 

فســنتأكد ان ما نقوم به هو مسايرة العصر 

الجديــد في كل مناحــي الحيــاة بما فيه 

الرياضة.

أدلــف بقوله:  حتى نــدرك انها رياضة، 

وليست مجرد تسلية، فان بعض الدراسات 

اثبتــت ان نبضات قلــب الالعب تصل إلى 

160 نبضــة فــي الدقيقة، 

ممارســته  اثنــاء 

االلعاب  لبعــض 

االلكترونية 

وهــو فــي 

ذلــك يقترب مــن نبضــات قلــب العّداء 

والسّباح والعب كرة القدم.

فكرة
قال إنه مع الوقت ســيتقبل 

العالــم فكــرة الرياضــات 

وإن  اإللكترونيـــــــــــة، 

الصعوبــات التي تواجهها 

حاليا فــي الوطن العربي 

شــبيهة بالصعوبــات التي 

تواجهها أيضاً في بعض دول 

العالــم خارج النطــاق العروبي، 

والســبب إنهــا رياضــة جديــدة، وفي 

المســتقبل سيكتشــف الجميع أنها رياضة 

كحال باقي الرياضــات األخرى، خاصة مع 

التطــور الكبير الذي حدث فيها ووصل إلى 

32%، وهو رقم ليس سهال.

ووصــف ما حدث من حراك الكتروني 

مجتمعي، بانــه ايجابيا، ألن الفكرة 

في  وتتمثــل  جــداً،  بســيطة 

المهــدر  الوقــت  تحويــل 

اإللكترونية  األلعــاب  في 

رياضيــة  فائــدة  إلــى 

واجتماعيــة، إضافة إلى 

المتاحة  الفــرص  صناعة 

في هذا المجال. 

الفــوزان،  ذكــر أن هناك 

العام،  هــذا  ســعوديين  بطلين 

حققا أرفــع األلقــاب العالمية في هذا 

المجال، هما مساعد الدوسري بطل العالم 

لفيفا 2018، وســاري الجفــري بطل العالم 

لـ»تيكن 7«.

تركي الفوزان: لدينا دوري إلكتروني في كرة القدم

Ⅶ نبضات قلب الالعب تصل إلى 160 في الدقيقة

علــي شــرفي عضــو مجلــس إدارة االتحــاد 

البحرينــي لأللعاب الذهنيــة واإللكترونية، رئيس 

لجنة األلعاب اإللكترونية  قال: 

البحرين بدأت خطوتها األولى في هذا المجال 

منذ 6 أشــهر، وبمباركة من سمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضــة، رئيــس اللجنــة األولمبيــة 

البحرينيــة، لتصبــح هــذه الرياضة 

معترفــاً بها في مملكــة البحرين 

بعد دمجها مع االتحاد البحريني 

للرياضات الذهنية. 

أضاف بقوله: اآلن نقوم 

االســتراتيجية  بوضــع 

المستقبلية 

والتخطيط 

فــي  للدخــول 

المقبلة،  المنافسات 

إلــى  باإلضافــة 

إطــالق منافســات 

ســيما  ال  محليــة، 

أننــا نملــك عــددا 

كبيــرا مــن الالعبين 

الذيــن  المحترفيــن، 

كبير  عدد  في  شــاركوا 

العالمية  البطــوالت  من 

ولديهم إنجازات مشــرفة، 

أبرزهــم عبد الحكــم أكرم 

الذي دخل مرتين موســوعة 

غينيس لألرقام القياسية هذا العام، لحصوله على 

اكبر عدد من الكؤوس والنقاط عالميا في »البالي 

ستيشن«. 

   شــرفي هودج الى  فوائد أخرى لاللعاب 

االلكترونية.. قال: 

 االيــام اثبتــت ان هــذه الرياضات 

باتت تساهم  في مجال االقتصاد 

األمــوال  رؤوس  وجــذب 

والشــركات المهتمــة بهــذا 

المجــال، وخلق فرص عمل 

جديــدة للجميع، ألنها بكل 

بســاطة أصحبــت رياضــة 

احترافية. 

وعن االنتقــادات الموجهة 

للرياضــات اإللكترونية، ذكر علي 

شــرفي، أن األلعــاب هــي ســالح ذو 

حدين، وقــال: علينــا االعتــراف بأنها دخلت 

إلى كافة البيــوت، وهناك ألعاب تنمي الذكاء 

والتخطيط، وليســت بالضرورة ان تكون عنيفة 

أو ســيئة، وإذا تكلمنــا عن الجانــب الرياضي، 

فســنرى الكثيــر مــن الفوائــد، حيــث أصبح 

لديها فرق شــبيهة بفرق كــرة القدم، بمدربين 

ومشــرفين يقومــون باختيــار الالعبين ووضع 

الخطط، لذلــك فهي ال تختلف عــن الرياضة. 

وأضاف:  دورنا في االتحاد البحريني هو نشــر 

الثقافة اإليجابية وتبني المواهب المستقبلية، 

واالستعداد لدخول هذا الغمار ابتداء من العام 

المقبل. 

هي شكل من أشكال املنافسات 
التي تنظم عرب ألعاب الفيديو، 
الالعب�  مـــن  عدد  �شـــاركة 
املحرتف�. ويف السنوات األخ�ة، 
أصبح هناك عدد من البطوالت 
الدولية، تحظـــى بنقل مبارش، 
وحضور ج�ه�ي، إضافة لرصد 

جوائز مالية ورواتب لالعب�.

⁄ـــــــــ‶ر℅ـــــــــــــــــــ⁘
⁃℆ₜو⁅ₔₖ⅀ت ا‶‶℅ₖا

 1972
«ســـتانفورد»  جامعة  نظمت 
األم�كية، أول مباراة إلكرتونية، 
عىل لعبة «سبيس وور»، وهي 
عبارة عـــن محاولة كل مركبة 
األخرى،  املركبة   �تدم فضائية 
ملدة  اشـــرتاك  الجائزة  وكانت 
سنة يف مجلة «رولينغ ستون»، 
املتخصصـــة يف أخبـــار األفالم 

واملوسيقى.

1980
قامت رشكة «أتاري»، بتنظيم 
منافســـة جديـــدة، وتخص 
«ســـبيس  الحرصية  لعبتهم 
إنفيدرز»، وهي لعبة فردية، 
�ن  تحدد  النتيجـــة  وكانت 
أحرز أكـــ½ عدد للنقاط، بلغ 
عدد الحضور 10,000 شخص 

من جميع أنحاء أم�كا.

1983
قرر والرت داي أن يؤســـس 
منشـــأة تحفـــظ األرقـــام 
يحرزها  التـــي  القياســـية 
الالعبون، فقام بإنشاء «تون 
جالكسيس»، ومن هنا بدأت 
فكرة الرقم األعىل، ويف نفس 
«غينيس»،  قامـــت   العام، 
تحت  األرقـــام،  هذه  بضم 
   Êقسم «األرقام القياسية بعا

       ألعاب الفيديو».

1997
أينيالشن»،  «ريد  انطلقت 
منظور  بلعبـــة  الخاصـــة 
وجذبت  األول،  الشـــخص 
ألفـــي مشـــارك، والجائزة 

كانت سيارة ف�اري.

 2000
الكوري  االتحـــاد  تأســـيس 
الجنوÌ للرياضات اإللكرتونية، 
من  اتحاد وطني  أول  ليكون 

Êنوعه يف العا

 2008
تأســـيس االتحـــاد الدويل 
للرياضـــات اإللكرتونيـــة، 

ومقره يف كوريا الجنوبية 

 2018
البطولة الدولية لـ «دوتا 2»، 
 Êتصبـــح األغـــىل يف عـــا
إذ  اإللكرتونية،  الرياضـــات 
تبلغ قيمـــة جوائزها املالية 

Ò�25 مليون دوالر أم

غرافيك: 
أسيل الخلييل

 1990
«نينتندو  بطولـــة  انطالق 
بأم�كا،  شامبونشبز»  ورلد 
وهي عبـــارة عن تحديات 
يف  النقاط،  أفضـــل  لجمع 
رشكة  تنتجها  التي  األلعاب 
«نينتندو» اليابانية الشه�ة.


