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مونديال روسيا ..عائق اللغة يصدم الزائرين قبل ضربة البداية
قبل  4أعوام فقط ،واجهت املنتخبات املشاركة
ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��ال��م  2014ب��ال��ب��رازي��ل
ومشجعوها مشكلة كبيرة في التغلب على عائق
اللغة ،خاصة في ظل عدم وج��ود عدد كاف من
البرازيليني املشاركني في عملية التنظيم يتقنون
اللغة اإلجنليزية.
وما أشبه الليلة بالبارحة ،إذ ب��دأت مشاكل
اللغة تظهر بشكل كبير أيضا م��ع ب��دء توافد
املشجعني واإلع�لام��ي�ين على امل���دن الروسية
املختلفة حلضور ومتابعة فعاليات النسخة
اجلديدة من املونديال والتي تستضيفها روسيا
من اخلميس املقبل وحتى  15يوليو.
ويواجه كثيرون من الزائرين حاليا صعوبة
في التعامل مع العديد من أوجه احلياة في املدن
الروسية خاصة في التنقالت رغم مظاهر التنظيم
اجليد لهذه النسخة من املونديال والتي تفوق
كثيرا ما كان عليه احلال في النسختني املاضيتني
 2010بجنوب أفريقيا و 2014بالبرازيل.
وجنح املنظمون في روسيا في التغلب بشكل
كبير على مشكلة وع��ائ��ق اللغة ف��ي امل��ط��ارات
املختلفة واإلستادات املضيفة للبطولة وذلك من
خالل توفير بعض الالفتات التي كتبت باللغة
اإلجنليزية إلى جانب الروسية أيضا.
ول��ك��ن مب��ج��رد اخل����روج م��ن امل���ط���ارات أو
اإلستادات ،تبدأ املشكلة احلقيقية التي يعاني
منها الزائرون ملتابعة املونديال سواء كانوا من
املشجعني أو اإلعالميني.
وف���ي م��ح��ط��ات م��ت��رو األن��ف��اق ع��ل��ى سبيل
املثال ،توجد بعض الالفتات التي كتبت باللغة
اإلجنليزية لترجمة أسماء احملطات نفسها ولكن
املشكلة تظل في االرتباك الذي يصيب الزائرين
ملعرفة االجت���اه امل��ط��ل��وب ف��ي ظ��ل ه��ذا احلجم
الضخم لشبكة املترو على األق��ل في العاصمة
موسكو ومدينة سان بطرسبرغ.
وعانى بعض الزائرين من ارتياد املترو في
االجتاه اخلاطئ وإضاعة بعض الوقت واجلهد
في ظل عدم توافر أي متطوعني في محطات املترو
إلرشاد الزائرين وتسهيل األمور عليهم.
وال يختلف احل��ال ف��ي باقي وس��ائ��ل النقل

العام وكذلك في سيارات األج��رة حيث يتطلب
االستفسار عن كيفية ال��وص��ول إل��ى أي مكان
والوقت الالزم للوصول إليه جهدا كبيرا ووقتا
طويال في ظل عدم اتقان العاملني والسائقني في
هذه الوسائل للغات أخرى بخالف الروسية.
وق��ال املشجع األردن��ي سليمان أبو لوز (من
أص��ول فلسطينية ويحمل العلم الفلسطيني):
«إنها أول زي��ارة لي إلى روسيا ،أتيت ملشاهدة
منتخبات البرازيل وإسبانيا والبرتغال ،منتخب
البرازيل يضم مارسيلو الذي أحبه كثيرا ألنني
مشجع متحمس لريال مدريد اإلسباني الذي يضم
أيضا ع��ددا من الالعبني في املنتخب اإلسباني
إضافة للبرتغال كريستيانو رونالدو».
وأض���اف« :لكن امل��زع��ج هنا ف��ي روس��ي��ا هو
اللغة ،قليال ما جند من يتحدث اإلجنليزية».
وق���ال م��واط��ن��ه محمد عطية (م���ن أص��ول
فلسطينية أيضا)« :منذ بداية حجز التذاكر،
واجهت العديد من الصعوبات ،وحتى حلجز
ت��ذاك��ر ال��ق��ط��ارات ،ك��ن��ت أواج����ه ال��ع��دي��د من
الصعوبات ،ال يوجد من يتقن اللغة اإلجنليزية
وهذا ما يجعل األمور أكثر تعقيدا ،وعند وصولي
إل��ى هنا واج��ه��ت نفس ه��ذه املشاكل ،ال يوجد
العديد من الالفتات باللغة اإلجنليزية إال قرب
املالعب فقط ،وحتى في مترو األنفاق جند نفس
املشاكل ،شيء جيد أن يحافظ البلد على لغته
وثقافته ،ولكن يجب التعاون والتواصل مع
الزوار مع استقبال حدث عاملي مثل هذا».
وفي إحدى احلافالت العامة التي تنقل الزائرين
من منطقة املطار في مدينة سان بطرسبرغ إلى
وسط املدينة ،كادت حتدث مشكلة بني أحد الزائرين
وموظفة حتصيل األج��رة بسبب ع��دم دراي��ة كل
منهما بلغة اآلخ��ر وذل��ك عندما حاولت املوظفة
حتصيل أجرة على احلقيبة التي يصطحبها الزائر
الذي كان يعتقد أن األجرة له فقط.
وفي الطرق وامليادين ،يواجه الزائرون صعوبة
أكبر كثيرا في الوصول إلى األماكن التي يرغبونها
حيث كتبت معظم الالفتات باللغة الروسية بالطبع
ومن الصعب العثور على إجابة بلغة أخرى من املارة
حيث تلعب «اإلشارات» دورها في بعض األحيان.

ثلث األملان يتوقعون فوز
«املانشافت» بلقب املونديال
توقع نحو ثلث األمل��ان ،في استطالع للرأي ،فوز منتخب بالدهم
بكأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وأظهر االستطالع ،ال��ذي أج��ري قبل امل��ب��اراة الودية بني أملانيا
والسعودية ،وفاز فيها املنتخب األملاني بهدفني مقابل هدف واحد ،أن
 32%من األملان يتوقعون فوز منتخب بالدهم باللقب.
وفي املقابل ،توقع  2%فقط من الذين شملهم االستطالع هزمية
منتخب بالدهم في دور املجموعات ،بينما يتوقع  28%من األملان أن
يصل منتخبهم إلى املربع الذهبي ،في حني يتوقع  17%من الذين
شملهم االستطالع خروج املنتخب في دور الثمانية.
وعن املنتخب األوفر حظا إلحراز اللقب ،يرى  39%من األملان أن
منتخبهم الذي يتولى تدريبه األملاني يواخيم لوف هو األوفر حظا،
بينما رأى  12%من األملان أن البرازيل وإسبانيا األوفر حظا للفوز
بالكأس ،تليهما فرنسا بنسبة  ،10%وإجنلترا بنسبة  2%وأيسلندا
بنسبة .1%
وأعرب  30%من األملان عن اعتقادهم بأن لوف اختار أفضل العبني
للمنتخب للمشاركة في مونديال روسيا ،بينما يرى  21%من الذين
شملهم االستطالع األمر على نحو مغاير ،في حني لم حتسم نسبة
 49%رأيها.

 ..ويفضلون امللف الثالثي على املغرب
الستضافة مونديال 2026
أعرب حوالي نصف األملان ،في استطالع للرأي عن رغبتهم في منح
حق تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام  2026للتحالف الثالثي
املكون من الواليات املتحدة ،وكندا ،واملكسيك.
وأظهر االستطالع ،الذي نُشرت نتائجه أمس الثالثاء ،أنَّ  48%من
األملان يؤيدون أن تستضيف أمريكا مونديال  ،2026بينما أيد 21%
فقط من الذين شملهم االستطالع إقامة املونديال في الدولة املنافسة
على االستضافة ،املغرب.
ولم حتدد نسبة  31%موقفها من األمر.
ومن املقرر أن يعقد االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جمعيته
العمومية (الكوجنرس) غدا األربعاء في موسكو الختيار امللف الفائز
باستضافة مونديال  2026في صراع مثير بني ملف املغرب وامللف
املشترك للواليات املتحدة واملكسيك وكندا.

جماهير من مختلف أنحاء العالم تتوافد على روسيا

الشرطة الروسية تعمل فوق طاقتها لتأمني كأس العالم
تعمل قوات الشرطة الروسية فوق طاقتها
في عدة مدن لتعزيز األم��ن عند املالعب التي
تقام فيها نهائيات كأس العالم لكرة القدم وقال
أحد قادة نقابة قوات الشرطة إن املجرمني قد
يستفيدون من هذا الوضع.
وقال عدة ضباط شرطة في مدن مختلفة في
أنحاء روسيا إن القوات تعمل لساعات طويلة
بينما تراجع عدد الدوريات األمنية وأصبحت
االستجابة للحوادث أبطأ.
وق��ال فالدميير فورونتسوف ممثل نقابة
الشرطة اإلقليمية ف��ي روس��ي��ا وال��ت��ي يبلغ
عدد منتسبيها  17ألف عضو ”الوضع خطير
للغاية ...قد يؤدي هذا إلى تبعات خطيرة“.
وأض��اف ”قد تصل إلى وضع ال يوجد فيه
ببساطة عدد كاف من أف��راد الشرطة لتأدية

العمل .الوحيدون الذين قد يستفيدون من هذا
هم املجرمون“.
ون��ش��رت روس��ي��ا آالف��ا م��ن أف���راد الشرطة
في  11مدينة تستضيف مباريات البطولة
للتعامل مع التدفق احملتمل جلماهير مشاغبة
وت��ه��دي��دات أمنية أخ��رى مثل خطر هجمات
املتشددين اإلسالميني .وتنطلق البطولة يوم
 14يونيو .ويعمل نحو  900ألف شخص في
جهاز الشرطة الروسي .ولم تتمكن رويترز
من معرفة عدد أف��راد الشرطة املشاركني في
تأمني نهائيات كأس العالم.
وق��ال االحت��اد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
إنه يثق في اإلج��راءات األمنية التي تتخذها
السلطات الروسية.
وق��ال متحدث باسم االحت��اد ”الفيفا يثق

البرازيليون ليسوا مهووسني بكرة القدم
تشتهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بكرة
القدم لكن تقريرا توصل إلى أن  60باملئة فقط
من البرازيليني الذين أجريت معهم مقابالت
لديهم اهتمام بهذه الرياضة .وجاءت اإلمارات
على رأس القائمة التي أعدتها شركة نيلسن
سبورتس ألبحاث التسويق ورتبت  30دولة
وفقا لنسبة من السكان وصفوا أنفسهم بأنهم
مهتمون بكرة القدم.
وبلغت النسبة ف��ي اإلم����ارات  80باملئة
وجاءت تايالند في املركز الثاني ( 78باملئة)
ث��م تشيلي والبرتغال وتركيا ( )75فيما
احتلت البرازيل ،الفائزة بكأس العالم خمس
مرات ،مركزا متأخرا وهو .13
وتراجعت النسبة ف��ي ال��ب��رازي��ل م��ن 72
باملئة في  ،2013قبل عام واحد من استضافة
نهائيات ك��أس العالم التي شهدت خسارة
قاسية ألصحاب األرض  1-7أمام املانيا في
الدور قبل النهائي.

ويتسم مزاج البرازيليني بالتقلب الشديد
فيما يتعلق بكرة ال��ق��دم ،ويتغير احلضور
اجلماهيري في املباريات بشكل كبير وفقا
ملستويات الفرق ،وم��ا إذا كانت امل��ب��اراة في
مرحلة حاسمة م��ن مسابقة ،وم��وع��د ركلة
البداية وحتى الطقس.
وفي املوسم املاضي بلغ متوسط احلضور
اجلماهيري في ال��دوري البرازيلي 16418
مشجعا فقط.
وقال التقرير إن النسبة زادت في الصني من
 27باملئة عام  2013إلى  32باملئة في 2017
وفي الهند من  30باملئة إلى  45باملئة وفي
الواليات املتحدة من  28باملئة إلى  32باملئة.
وج��اءت بريطانيا ،رغم امتالكها ال��دوري
االجنليزي املمتاز ،في املركز  17بنسبة بلغت
 51باملئة فقط.
وقال التقرير إن كريستيانو رونالدو مهاجم
ريال مدريد والبرتغال هيمن على استخدام

مونديال روسيا الفرصة األخيرة
جليل كرواتيا الذهبي
يتأهب املنتخب الكرواتي خلوض غمار مونديال
روسيا ،مثقال بالضغوط املتمثلة في حقيقة أن البطولة
رمبا تشكل الفرصة األخيرة أمام جيل ذهبي لكرة القدم
الكرواتية ،من أجل إثبات نفسه واستعراض قدراته.
وتعتبر البطولة املقبلة ،هي الفرصة األخيرة جليل
كان من املفترض أن يكون عظيما ،فعند إقامة النسخة
التالية في  ،2022ستكون أعمار العبني أمثال دانييل
سوباسيتش ،وماريو ماندزوكيتش ،وفيدران كولوكا،
ولوكا مودريتش ،أقرب إلى األربعني ،من الثالثني.
وبالتالي ،يُفترض على اجليل احلالي من العبي
املنتخب ال��ك��روات��ي ب��ذل ك��ل م��ا لديه م��ن أج��ل إثبات
حضوره في املونديال ،عندما يتنافس الفريق ضمن
املجموعة الرابعة مع منتخبات األرجنتني ،ونيجيريا،
وأيسلندا.
ك��ان املنتخب الكرواتي ،ملع جنمه قبل  10أع��وام
ليرتفع سقف التوقعات والطموح بشكل كبير ،لكنه
أخفق في حتقيق هذا الطموح على مستوى املنافسات
الدولية.

متاما في الترتيبات األمنية والنهج األمني
الشامل املوضوعة لنهائيات ك��أس العالم
لكرة القدم  2018من قبل السلطات الروسية
واللجنة املنظمة احمللية“.
وأض���اف ”كما تبني خ�لال بطولة كأس
ال��ق��ارات التابعة للفيفا ال��ع��ام امل��اض��ي فإن
املعايير األمنية العالية املطبقة بالفعل في
روسيا مت تطويعها للوفاء باملتطلبات احملددة
ملثل هذه البطوالت الرياضية الكبيرة“.
وق��ال أليكسي الفريشيف ،رئيس مركز
التحكم الرئيسي للعمليات األمنية اخلاصة
بنهائيات ك��أس ال��ع��ال��م ،ي��وم األرب��ع��اء إن
الشرطة ليست مثقلة مبهام تفوق طاقتها،
مضيفا أن هناك أع��دادا كافية لتأمني البطولة
واملدن التي ال تستضيف مباريات أيضا.

ولم ينجح املنتخب الكرواتي حتى اآلن ،في تكرار
اإلجناز الذي حققه في مونديال  1998بفرنسا عندما
أحرز املركز الثالث.
ولم يتجاوز املنتخب ،املدجج بنجوم يلعبون دورا
بارزا في جناح أنديتهم ،في جتاوز املستوى املتوسط
بني منتخبات العالم وقد كان أفضل إجناز لكرواتيا
خالل األعوام األخيرة ،الوصول إلى دور الستة عشر
بكأس األمم األوروبية (يورو .)2008
وتكرر تتويج مودريتش ،مع ري��ال مدريد بلقب
دوري أب��ط��ال أوروب����ا ،كما ت��وج بالبطولة نفسها
ماندزوكيتش الذي اعتلى منصات التتويج باأللقاب
احمللية في أملانيا وإيطاليا أيضا.
وب��دال من أن تنعكس ق��وة الالعبني ،الظاهرة من
خالل األداء مع أنديتهم ،على املنتخب في املنافسات
الدولية ،عانى الفريق في تصفيات البطوالت الكبيرة
حيث صعد عبر منافسات امللحق الفاصل في النسختني
املاضيتني من كأس األمم األوروبية ،وكذلك مونديال
 2014بعد أن أخفق في التأهل ملونديال .2010

لوكا مودريتش أبرز العبي كرواتيا

وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ب�ين الالعبني
متقدما بفارق كبير على غرميه ليونيل ميسي.
وبلغ التفاعل مع رون��ال��دو عبر فيسبوك
وتويتر وإنستجرام  570مليونا ف��ي أول
خمسة أشهر من العام احلالي ،وهو ما يزيد
بفارق كبير على نيمار ( 294مليونا) وميسي
( 201مليون).
وأشار التقرير إلى أن التفاعل ،وليس عدد
املتابعني ،هو العنصر األكثر أهمية في فهم
قيمة حساب على مواقع التواصل االجتماعي،
ألنه يظهر عدد املتفاعلني مع احلساب ويعطي
فكرة أفضل عن التأثير واملفعول.
وأض���اف التقرير أن ال��ن��ج��اح ف��ي وسائل
التواصل االجتماعي ال يرتبط دائما بالنجاح
داخ��ل امللعب .وج��اء سيرجيو رام��وس مدافع
ريال مدريد املثير للجدل في املركز الرابع بتفاعل
بلغ  158مليونا فيما احتل محمد صالح مهاجم
ليفربول ومصر املركز اخلامس ( 105.3مليون).

كأس العالم ..احلاضر الغائب
في شوارع روسيا
قبل ساعات من انطالق فعاليات بطولة كأس العالم  2018بروسيا،
ورغ��م االهتمام الواضح بتنظيم البطولة على كافة األصعدة ،يبدو أن
املونديال املرتقب سيكون مبثابة احلاضر الغائب في الشارع الروسي.
وعلى عكس ما كان عليه احلال في بطولة كأس العالم  2014بالبرازيل،
تخلو شوارع املدن الروسية املضيفة من االحتفاالت الضخمة والفعاليات
اجلماهيرية التي صاحبت النسخ املاضية من املونديال ،وخاصة في
البرازيل.
ورغم وصول جميع املنتخبات املشاركة في املونديال ،خلت شوارع
املدن الروسية من مظاهر املونديال إال في املناطق احمليطة باالستادات،
وفي داخ��ل هذه االس��ت��ادات بالطبع ،حيث ي��دور العمل على قدم وساق
انتظارا لضربة البداية ،فيما تبدو األوضاع هادئة بشكل هائل في مختلف
أنحاء وشوارع املدن املضيفة بعيدا عن حيز االستادات ومالعب التدريب.
وال يكاد الزائر للمدن الروسية وفي مقدمتها العاصمة موسكو ومدينة
سان بطرسبرج يشعر بأن هذا البلد صاحب أكبر مساحة من بني جميع
دول العالم سيستضيف فعاليات املونديال ،أضخم حدث في عالم كرة
القدم.
وتخلو الشوارع تقريبا من أي الفتات دعائية أو ترويجية للبطولة كما
تخلو من أي الفتات إرشادية خاصة باستادات ومالعب البطولة املختلفة.
كما تخلو من أي فعاليات احتفالية للجماهير رغم زيارة اآلالف ملنطقة
املشجعني في موسكو.
وك��ان��ت ه��ذه الفعاليات ق��د حظيت باهتمام هائل خ�لال املونديال
البرازيلي ،قبل أرب��ع سنوات بل إنها تفوقت في بعض األح��ي��ان على
السخونة الدائرة في املباريات.
وكانت املطارات البرازيلية قد شهدت قبل أربع سنوات موجة هائلة من
االحتفاالت والكرنفاالت التي قدمها مشجعو مختلف الفرق لدى وصول
منتخبات بالدهم إلى البرازيل.
كما تسابقت فرق مختلفة من البرازيل إلى تقدمي عروضها املوسيقية
والفنية أمام زائري املونديال ،وذلك في ساحات املطارات وخارجها وفي
مختلف الشوارع وامليادين حتى حتول املونديال البرازيلي إلى ما يشبه
الكرنفال الكبير ،لم يفسده سوى السقوط املدوي للمنتخب البرازيلي أمام
نظيره األملاني  1ـ  7في الدور قبل النهائي للبطولة.
وعلى النقيض متاما ،يبدو الوضع هادئا للغاية في معظم مناطق املدن
الروسية املضيفة للمونديال املرتقب.
وبخالف االحتفال ال��ذي أقيم للمنتخب املصري ل��دى وصوله إلى
جروزني عاصمة الشيشان ،لم حتظ باقي املنتخبات مبثل هذا االستقبال
الذي شهد فقرات فنية واستقباال حارا من املسؤولني في الشيشان.

