
اسم جديد سطع في سماء الرياضة العربية، 

يرفــض مقارنــة نفســه بالنجــم البرتغالي 

يوفنتــوس  مهاجــم  رونالــدو  كريســتيانو 

اإليطالــي، أو بالنجــم األرجنتينــي ليونيل 

ميسي برغوث برشــلونة اإلسباني، وفّضل 

عليهما النجم المصري محمد صالح ثعلب 

نادي ليفربول اإلنجليزي. 

قد تظنــون أن الحديث عــن لعبة كرة 

القــدم التقليديــة، لكن الواقــع، أنها لعبة 

كرة القــدم االفتراضية »فيفا 18«، ونجمها 

العربي الجديد، الشاب السعودي »مساعد 

الدوســري«، الــذي تفــوق علــى أكثر من 

20 مليــون منافس، للوصــول إلى المباراة 

النهائية للبطولة، التي أقيمت في العاصمة 

البريطانيــة لنــدن، وتغلــب علــى نظيره 

البلجيكي ســتيفانو بينا، ليحصل على لقب 

البطولة، ويحصــد جائزة مالية قدرها 250 

ألف دوالر.

الدوســري قال في بداية الحــوار: بداياتي 

كانت بخطوة واحدة، تطورت مع السنوات 

حتى عام 2017، عندما أحرزت لقب أفضل 

العب في آســيا وأفريقيا، وبالطبع كانت 

البدايــات صعبــة، وكنــت متأكــداً من 

قدراتــي وإمكاناتي فــي البداية، حتى 

كللــت المســيرة، بإنجــاز بطولة كأس 

العالــم اإللكترونيــة لـــ »فيفــا 18«، 

بجانــب الحصول علــى أفضل العب 

في العالم للرياضات اإللكترونية.

ما شــعورك عندما أحرزت 

لقب كأس العالم؟

ال  شــعوراً  كان  بالطبــع،   

يوصــف، بأن أقــف على المنصــة وأتوج 

باللقب، وستظل خالدة في ذهني لألبد.

هــل تــرى أن العالم العربي بــات مؤهاًل 

إلقامة مثل هذه البطوالت؟

بالتأكيد.. مؤهل إلقامة البطوالت العالمية، 

ولدينــا جمهــور كبير عاشــق ومتابع لهذه 

البطوالت، وال أرى أي ســبب لعدم وجود 

هذه البطوالت العالمية في الوطن العربي.

باألرقام.. ما سر تفوق الغرب واآلسيويون 

في هذه البطوالت؟

هذا المجال أصبحت المنافسة فيه صعبة، 

نتيجة تطــور كافة الالعبيــن والفرق حول 

العالــم، ولكل مجتهد نصيب، وكذلك األمر 

ال يرتبــط بالموهبة فقــط، واصبح للعرب 

مكان في هذا المعترك، وشــخصيا تدربت 

8 أشهر اســتعداداً للمسابقة العالمية حتى 

اتمكن من تحقيق اللقب.

هــل كان هنــاك دعــم لك مــن الجهات 

الرياضية في المملكة العربية السعودية؟

الجهــات الرياضيــة فــي المملكــة العربية 

السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، 

واالتحاد الســعودي للرياضــات اإللكترونية 

والذهنية، قدموا لي دعماً كبيراً.

البعــض يتحــدث عــن ســلبيات األلعاب 

اإللكترونية، ما رأيك في هذا؟

الرياضات اإللكترونية في طريقها لالعتراف 

علــى الصعيد العالمــي، عاجــاًل أم آجاًل، 

وهناك ماليين المشاهدين لهذه البطوالت 

حــول العالم، والرقم مرجــح لالرتفاع في 

الســنوات المقبلة، الحديث عن السلبيات 

ال يوقف مسيرة هذه الرياضة.

ما مواصفات الالعب اإللكتروني؟

يجــب أن نفرق بين الرياضــات التقليدية 

والرياضــات اإللكترونية، العب كرة القدم، 

لــه مواصفــات خاصة، وهذا يســري على 

بقية األلعاب األخــرى، ولكن أهم ما يميز 

العــب الرياضــة اإللكترونية، هــو الهدوء 

واالبتعــاد عن التوتر، واالتزان النفســي 

والعصبي، وإذا كنا نتحدث عن بطوالت 

للعبــة »فيفا«،  اإللكترونية  العالــم  كأس 

أعتقد أن المهارة األساسية في هذه اللعبة، 

هــي ســرعة رد الفعــل، وطبعــاً المعرفة 

بقوانين كرة القدم ضرورية.

هل ستســهم في تدريــب العبين آخرين 

لكي يسيروا على دربك مستقباًل؟

حالياً أنا أركز على صناعة مسيرتي الخاصة، 

ومن الصعب تدريب أحد، لكن في المرحلة 

المقبلة، من الممكن تدريب آخرين.

ما التحدي المقبل لك؟

أن أحــرز اللقب للمرة الثانية على التوالي، 

لم يحرز أي العب قبلي اللقب مرتين، لذا، 

أسعى لنيله مرة أخرى.

إذا أرادت الجماهير تشــبيهك بأحد نجوم 

كرة القدم، فمن تحب أن يكون؟

ال أود أن أقارن بالنجم البرتغالي ونادي 

كريســتيانو  اإليطالي  يوفنتــوس 

رونالــدو، أو بالنجم األرجنتيني 

ونادي برشلونة اإلسباني ليونيل 

ميسي، بل أفضل النجم المصري 

اإلنجليــزي،  ليفربــول  ونــادي 

محمد صالح، الذي هو فخر 

العرب.

الدوسري: العرب قادرون على الوصــــــــــــــــــــــــــــول  إلى العالمية
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منافسات العقولرياضات الزمن القادم
في الالمعقول 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 - من دون هوادة - 

البيوت العربية، وأصبحت
أمرًا واقعيًا ال مفر منه. 

السلبيات لن تؤثر 
في مسيرتنا

االتزان العصبي.. 
أهم سمات الالعب 

اإللكتروني 

عبيد المهيري:
نشارك دوليًا.. والصعوبة في النهائي

عبيــد المهيري، قائد فريق »كاونتر ســترايك«، ُيعّد أحد 

األمثلــة الناجحة في هــذا المجال، وهو خريج 

كلية القانون في جامعة اإلمارات بالعين.

الرياضي«،  لـ»البيان  قال، في تصريحات 

الرياضــات  يلعــب  إنــه 

عــام  منــذ  اإللكترونيــة 

كانــت  إذ   ،٢٠٠٤

بالنســبة  هوايــة 

لكّنــه  إليــه، 

تحّول إلى عالم 

االحتراف 

عام ٢٠٠٨.

األلعاب  أن  وذكر 

اإللكترونية تطّورت بشــكل كبير في العالم العربي، ومع 

ذلــك لم تحَظ بالدعــم الكافي، على الرغم من 

الشعبية الجارفة لها.

وقال إنه يشارك مع فريقه في البطوالت 

بأنهــم يواجهون  العالميــة، واعتــرف 

الكثير من الصعوبات في الوصول إلى 

المنافسين من  النهائيات بســبب قوة 

أوروبــا وأميركا وآســيا، وعلى الرغم 

من هذه الصعوبــات، فإن فريقهم يعد 

األفضل في الشــرق األوســط، وحّل ثالثاً 

للقارة اآلسيوية، و٤5 عالمياً.

وعــن الحديــث الدائــم عــن ســلبيات األلعاب 

اإللكترونية، أكد عبيد المهيري أن تقسيم الوقت واللعب 

بحدود عامالن أساسيان، إضافة إلى أن هذه األلعاب مثل 

غيرها، لها جانب سلبي وآخر إيجابي. 

 

ₗₙـــــــــــــــــ₉
Ⅶ إعداد:  خالد المهيري

غرافيك: أسيل الخلييل

عدد الالعب� 

 2785

دو⁄‶ ٢ 

ₓ‶وₜ⁆ ⁆ا℅ₕ: جلوبال أوفينسيف

إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها

 172.000.000
تاريخ اإلصدار  

 2013
عدد بطوالتها   

 1030
دوالر أم�� 

عدد الالعب� 

5976
تاريخ اإلصدار  

2009
عدد بطوالتها  

2176
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 59.000.000
دوالر أم�� 

عدد الالعب� 

10644
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 65.000.000
تاريخ اإلصدار  

 2012
عدد بطوالتها  

3678
دوالر أم�� 

 ₖ℆⁒ أوف ℆⁑℆ₖ⁙ز

عدد الالعب� 

1863
تاريخ اإلصدار  

2010
عدد بطوالتها  

5188
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 28.000.000
دوالر أم�� 

 ⁆‶ر ₓا₇⁅ ٢
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منافسات العقول
فــي الحلقــة األولى من هــذا الملف في الالمعقول

اإللكترونية،  الرياضات  تاريخ  استعرضنا 

وكيفية زحفها على الوطن العربي، عبر 

الحواســيب، والهواتف الذكية، والبالي 

ستيشن، وأدوات أخرى.

اليوم نســتكمل، بمنافسات العقول 

فــي مســابقات الالمعقــول من حيث 

وأعداد  لإليــرادات،  الفلكيــة  األرقــام 

المشــاهدين حول العالــم وزيادة كل 

منهمــا المطردة، بجانب قصص النجاح 

التي ولدت فــي دهاليز الظالم، وكافح 

أصحابها حتى ترى النور.

إذ أضحــت الرياضيــات اإللكترونية 

تتحــدث بلغــة األرقام التــي قد تكون 

قياســية وعالميــة، من حيــث الرعاية 

الكثير  التي تدفــع  الخرافية  والجوائــز 

من المراحل الســنية ، الســيما بين 16 

حتى 30 عاما، للمشاركة في البطوالت 

المتابعــة  إلــى  باإلضافــة  العالميــة، 

القياسية لهذه البطوالت حول العالم. 

 على صعيد الجوائز المرصودة لهذه 

البطوالت، قد يصاب المتابع بالصدمة، 

نظرا للمبالغ المالية الضخمة التي تقدم 

للفائزيــن، حيث يبلغ مجمــوع جوائز 

بطولة )ذا انترناشيونال 2018 –دوتا2( 

أكثر مــن 25 مليون دوالر أميركي، مما 

يعــد اكبر جائزة مالية عالمية مخصصة 

في عالم األلعاب الرياضية اإللكترونية، 

ممــا يعني أن الالعبين الذين شــاركوا 

فــي هــذه البطولة باتوا مــن أصحاب 

الماليين. 

تنافس الشركات 
كما برز في الســنوات األخيرة االهتمام 

الكبيــر الذي أبدته عدد من الشــركات 

العالمية في رعاية مثل هذه البطوالت، 

لعل أبرزهــا تراجع شــعبية البطوالت 

التقليديــة كدورات األلعــاب األولمبية 

التي ســجلت انخفاضا كبيرا وصل إلى 

30% في متابعة دورة األلعاب األولمبية 

التــي أقيمت في ريــو دي جانيرو في 

البرازيــل بين الفئــات العمرية بين 18 

و35 ســنة، ممــا دفع هذه الشــركات 

إلــى التفكير أكثر في ضــخ أموالها عبر 

بطوالت جاذبة للشباب في العالم. 

آخــر اإلحصائيات تشــير الــى ماتم 

الكشــف عنــه في نــدوة »مســتقبل 

الرياضــة« التــي أقيمت علــى هامش 

منتــدى »مســك العالمــي« بالمملكة 

العربيــة الســعودية وحضرهــا النجم 

العالمــي البرازيلــي رونالدينيــو، عــن 

العالم  المشــاهدين حول  وصول عدد 

هــذا العــام إلى 350 مليون مشــاهد، 

ومن المتوقــع أن يصل الرقم إلى 700 

مليون خالل عامين، متفوقة بذلك على 

كرة القدم. 

إيرادات قياسية 
كما تشــير اإلحصائيات إلى أن إيرادات 

هــذه البطوالت بلغت العــام الماضي 

655 مليون دوالر أميركي، من الرعايات 

الكبيرة لهــذه البطوالت، باإلضافة إلى 

اإلعالنــات، ومن المتوقع أن يصل هذا 

الرقم العــام الحالي إلــى 906 ماليين 

دوالر أميركــي، وفيمــا ســتصل هــذه 

األربــاح إلى 1.65 مليــار دوالر أميركي 

العام 2021. 

 إنها لغــة األرقام المالية القياســية 

التي تحكم هذه البطوالت، وهي قادرة 

على اإلعالء من شأن بطوالت الرياضات 

اإللكترونية، وفي نفس الوقت تحد من 

سطوة األلعاب التقليدية. 

مليار دوالر
عائدات متوقعة

للمسابقات

 رحال: الشركات الكبرى تـبث إعـالناتها في المباريات اإللكترونية
»البيــان الرياضي« ألتقت لوســاينو رحال 

المديــر العام لشــركة »نصر ايســبورتس« 

إحدى الشركات المتخصصة في الرياضات 

االلكترونيــة، للتعــرف علــى الجديد في 

هــذا الصــدد، فقــال: إن فكرة إنشــاء 

في  اإللكترونية  للرياضات  فرقاً 

الشرق األوسط، جاءت من 

خالل عالقاتنا مع شركات 

ســبقتنا في هذا المجال، 

حاجــة  الحظنــا  وقــد 

لهــذا  العربيــة  االســواق 

النوع، من خالل المعارض 

بعض  تســتضيفها  التي 

الــدول،  مثل »كوميك 

دبــي  فــي  كــون« 

و»جيمــز كــون« في 

معارض  بجانب  أبوظبي، 

اخرى فــي أوروبــا وأميركا 

كل  درســنا  لذلــك  وآســيا، 

الجوانــب المختلفة، 

وقمنا بدراسة 

جدوى 

للمشروع، 

الشركة  التــي تضم عدداً وشــكلنا 

من الالعبين المحترفين، وأصبح لدينا عدد 

من المشاركات المشرفة في هذا المجال.

بقولــه:  أضــاف 

قمنا باختيار 

األلعــاب الرياضية اإللكترونيــة وبطوالتها 

األكثــر شــعبية، وللعلم، هــذه البطوالت 

تهدف إلــى جمع أكثر عدد مــن النقاط، 

ومن خاللهــا تؤهل للبطــوالت العالمية، 

وهي تشــبه إلى حــد ما، نقــاط الدوري 

اإلنجليــزي لكــرة القــدم أو دوري أبطال 

أوروبا.

 اســتطرد بقولــه:  نحن فريــق عربي، 

ولدينا 42 العباً من مختلف الدول العربية، 

ومقرنــا في اإلمــارات، وجميــع الالعبين 

موزعون إلى 5 أقســام، حسب البطوالت، 

مثــل »فيفــا«، و»كــول اوف ديتوتــي«، 

و»كونتــر ســترايك«، و»ليــج أوف ليجند، 

واأللعاب القتاليــة، وحتى اآلن أحرزنا 12 

بطولة رئيســية عالمية، باإلضافة إلى عدد 

من البطوالت األخرى.

وحول مستقبل األلعاب اإللكترونية في 

الوطن العربي.. قال:  هناك مســتقبل بكل 

تأكيد، بدليــل نجاح التجربة الســعودية، 

لقد قاموا بتحقيــق قفزات كبيرة في هذا 

المجال، حتى الشــركات العالمية أصبحت 

تبــث إعالناتهــا عبر األلعــاب اإللكترونية 

ألنهــا تــدرك أن الجيــل الجديــد ال يتابع 

وســائل اإلعالم التقليديــة، لكن ومع ذلك 

هناك صعوبات تتمثل في ان بعض الفرق 

تكون ذاتيــة، أي بال رعاة مثل الفرق التي 

يشكلها األصدقاء الذين يلعبون في مقاهي 

اإلنترنت، بجانب فرق تتشكل في المنازل، 

كل فــي بيتــه، بيــن العبيــن ال تجمعهم 

ســوى لعبة واحدة، فيما توجد دول تدعم 

اإللكترونيــة  فرقهــا 

عبر اتحــادات وطنية 

ذات هيكليــة منظمة 

وعدد  وأميركا  كاليابان 

من الدول األوروبية، حيث 

لديهــم رواتب يتم صرفها لهم 

شهرياً. 

لوســاينو رحــال المدير العام لشــركة 

»نصر ايسبورتس« ذكر أن لهذه الرياضات 

إيجابيات وسلبيات، مشيراً إلى أن أحداً ال 

يســتطيع السيطرة على األجيال الجديدة، 

ومــن يتحــدث عــن ســلبيات األلعــاب 

اإللكترونيــة بشــكل عام عليــه أن يراجع 

نفسه.

أدلــف بقولــه: الرقابــة العائليــة هي 

األساس في هذا الموضوع برمته، الشركات 

وضعت تصنيفاً عمرياً لأللعاب اإللكترونية، 

فــإذا كان ولي األمر ال يعــرف ماذا يلعب 

ابنه، ومــع من يتواصل، فهو المســؤول، 

وليس مسؤولية الشركات.

ولعل اإليجابيات الكثيرة لهذه الرياضات 

تشير إلى أنها بالفعل رياضة الزمن الحالي 

والمقبــل، ومــن بينها مشــاركة أصحاب 

الهمم في هذه البطوالت، وأيضاً هذا األمر 

يسري على األشــخاص غير القادرين على 

ممارسة الرياضات التقليدية ألسباب كثيرة. 

وأذكر أنه كان لدينا العب في 

العمر 15  يبلغ مــن  لبنــان 

سنة وينتمي ألسرة فقيرة 

مكونة من سبعة أخوة، 

موهبتــه  واكتشــفنا 

للفريــق،  وضممنــاه 

مــن  عــدداً  وحقــق 

والجوائــز  اإلنجــازات، 

الماليــة التي مكنته من 

إعالة عائلته، وبصفة عامة 

لدينــا مدربــون، وإخصائيــون 

نفسيون واستشــاريون في هذا المجال، 

ونحــن نتطــور ونتوســع، لدينــا رعايات 

عالميــة ولكــن نــود أن نبحــث أن رعاة 

محليين خاصة الدوائــر الحكومية، وأيضاً 

نود الدخول إلى الجامعات والمؤسســات 

التعليمية خاصة أن هناك بعض الجامعات 

العالميــة التي قامت بتأســيس كليات في 

مجال األلعاب اإللكترونية، ونطمح أن نرى 

هذا المشروع في المستقبل.

ريان خليل:
المشاكل لن تحجبنا عن الزمن االفتراضي

اللبناني  ريان خليــل عضو االتحاديــن 

والعربي للرياضات اإللكترونية، 

أكــد في حديث لـــ »البيان 

هــذه  أن  الرياضــي«، 

االلعاب تطورت بشــكل 

كبير في العالم العربي، 

منظومة  لهــا  وأصبــح 

كبيــرة ترعاهــا عقــب 

تأسيس االتحاد العربي.

 أضاف بقوله:  إن العالم 

العربــي يمتلك مخزوناً كبيراً 

من الالعبيــن المحترفين في هذا 

المجال، الذين حققــوا إنجازات عالمية، 

وهناك طموحات كبيرة،  يحذوها األمل 

في تشــكيل فريقاً عربياً موحداً يشــارك 

فــي هذه البطوالت العالمية أســوة 

بالفرق األوروبية.

مشاكل سياسية 
 عن التجربة اللبنانية، 

أن  خليــل  ريــان  أكد 

مــن  الكثيــر  هنــاك 

التــي  الصعوبــات 

يعانــون منهــا نتيجــة 

التي  السياسية  المشاكل 

تمر بها بالده،وقال:

    لــم نقــف عنــد هــذا 

الحد، بــل جذبنا عدداً من الالعبين 

مع  نتواصل  وكذلــك  المحترفيــن، 

مقاهــي اإلنترنــت لكــي نجــذب 

ونتبنــى بعض المواهــب القادرة 

على تحقيــق المشــاركات القوية 

والمشرفة لنا وللعرب.

للرياضــات  الســلبية  النظــرة  وعــن    

اإللكترونية، قال ريان خليل: 

إن هنــاك عــدة عوامــل يجــب علــى 

كافــة المنتقدين أخذها بعيــن االعتبار، 

أهمهــا كثافــة المشــاهدات واالنجذاب 

البطوالت اإللكترونية،  الجماهيري لهذه 

كمــا أن هذه الرياضة يســتطيع الجميع 

ممارســتها ســواء أكانوا من األسوياء أو 

أصحاب الهمم أو غير القادرين على 

لعب الرياضات التقليدية. 

غرافيك: أسيل الخلييل

عدد الالعب� 

 2785

دو⁄‶ ٢ 

ₓ‶وₜ⁆ ⁆ا℅ₕ: جلوبال أوفينسيف

إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها

 172.000.000
تاريخ اإلصدار  

 2013
عدد بطوالتها   

 1030
دوالر أم�� 

عدد الالعب� 

5976
تاريخ اإلصدار  

2009
عدد بطوالتها  

2176
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 59.000.000
دوالر أم�� 

عدد الالعب� 

10644
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 65.000.000
تاريخ اإلصدار  

 2012
عدد بطوالتها  

3678
دوالر أم�� 

 ₖ℆⁒ أوف ℆⁑℆ₖ⁙ز

عدد الالعب� 

1863
تاريخ اإلصدار  

2010
عدد بطوالتها  

5188
إج�يل جوائزها املرصودة منذ تنظيمها 

 28.000.000
دوالر أم�� 

 ⁆‶ر ₓا₇⁅ ٢


