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األميركيون والصينيون يتصدرون قائمة المشجعين بعد الروس

موسكو مدينة مفتوحة

حضور مليوني للمشجعين احتضنته المدن الروسية منذ بدء المونديال حتى اآلن .حضور قد يصل ألكثر من مليونين في نهائي ًالعرس .حتى اآلن بيعت  2.6مليون
اللوجستي ،والثقافي واألمني ،خاصة من أساليب التشجيع .رغم ذلك
تذكرة ،يعود  872.578منها الى أصحاب األرض .تواجه روسيا اآلن تحديات كبرى على الصعيد ُ
تعمل لجان المشجعين إلحراز هدف مونديالي على طريقتهم ،هو رسم لوحة بعنوان «روسيا ال تنسى ومليئة باأللوان»
ياسمين عبيد
َ
«ل ــم أر بـلـدًا ب ــذل ه ــذا الـكــم مــن الجهد
للترحيب باملشجعني» .بهذه الكلمات
ّ
عبر رئيس الفيفا جياني انفانتينو،
ُ
ع ــن امل ـش ـهــد ال ـعــاملــي الـ ــذي عـ ــرض في
روس ـيــا ،أبـطــالــه هــم محبو كــرة القدم
فــي مختلف أنـحــاء الـعــالــم ،والــذيــن ال
ي ـحـ ّـبــون ـهــا أح ـي ــان ــا .امل ـث ـيــر ف ــي األم ــر،
أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن املـشـجـعــن قــدمــوا
ال ــى روس ـي ــا مل ـش ــاه ــدة امل ــون ــدي ــال من
دون أن يـكــون منتخبهم مـشــاركــا في
ً
ه ــذه الـنـسـخــة .م ـثــا فـشـلــت الــواليــات
املتحدة األميركية والصني في التأهل
لـ ـك ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم يـمـنــع
جماهير الــدولـتــن مــن حـجــز الـتــذاكــر
الـ ــى روسـ ـي ــا .اإلح ـ ـصـ ــاءات الـ ـص ــادرة
عــن االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة الـقــدم فيفا
اشـ ـ ـ ـ ــارت األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ال ـ ــى أن
امل ـش ـج ـع ــن الـ ـق ــادم ــن مـ ــن الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن ،ي ـ ـعـ ـ ّـدون م ــن بــن
أكبر  10مشترين لتذاكر روسـيــا هذا
ال ـع ــام .فـقــط ال ــدول ــة املـضـيـفــة حصلت
على نسبة تفوق االميركيني في شراء
ال ـت ــذاك ــر .وتـشـيــر اح ـصــائ ـيــات الفيفا
ً
إلى أن دوال كبرى كإنكلترا ،التي عادة
تـحـظــى بـنـسـبــة مـهـمــة م ــن املشجعني
في النسخ املاضية ،شهدت انخفاضًا
حــادًا فــي نسبة املسافرين هــذا العام.
واألسباب معروفة وسياسية .الالفت،
أن ـ ــه وف ـ ــي شـ ـ ـ ــوارع م ــوسـ ـك ــو ،يـنـتـشــر
ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ـج ـعــن األم ـي ــرك ـي ــن،
يهتفون بأسماء دول أميركا الالتينية،
يعود هذا االهتمام للروابط العائلية
والثقافية التي تجمع القارتني إضافة
الــى الكثير مــن املشجعني الصينيني
الذين يناصرون أبطال العالم.

ما قصة المقاعد الخالية؟
ب ــات م ــوض ــوع ال ـت ــذاك ــر م ــن أول ــوي ــات
ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن ف ـ ـ ــي روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وال ـ ـعـ ــالـ ــم
وخصوصًا في املباريات االفتتاحية
لـلـبـطــولــة ،مــع ب ــروز بـعــض املـبــاريــات
ّ
التي شكلت العالمة الفارقة في سجل
حـضــور أهــم حــدث فــي الـعــالــم .عندما
ل ـع ـب ــت األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي م ـ ــع مـ ـص ــر فــي
يـكــاتــريـنـبــورغ ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي،
ب ـ ــدا أن م ـس ــاح ــة ك ـب ـي ــرة م ــن امل ـقــاعــد
كــانــت فــارغــة ط ــوال م ــدة الـلـعـبــة .فتح
الفيفا تحقيقًا في السبب وراء ّ
خلو ما
يـقـ ّـدر بنحو  5263مقعدًا فــي صفوف
امل ـش ـ ّـج ـع ــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن عــدد
ُ
ال ـتــذاكــر ال ـتــي لــم ت ـبــع ك ــان فـقــط .783
أي ــن ذه ــب امل ـش ـج ـعــون؟ اإلج ــاب ــة بعد
تحقيق الفيفا ربما .أما الحال األسوأ
فيذهب الــى بريطانيا ،حيث صرحت
السفارة البريطانية أن عدد املشجعني
على املــدرجــات في مجموع املباريات
ال ـث ــاث سـيـصــل تـقــريـبــا ال ــى 10.000
مشجع فقط ،بعد قرار اململكة املتحدة
بعدم إرســال وفــد رسمي الــى روسيا،
بـ ـع ــد حـ ــادثـ ــة ال ـ ـجـ ــاسـ ــوس الـ ــروسـ ــي
السابق سيرغي سكريبال وابنته في
ســال ـيــزبــري ف ــي وق ــت ســابــق م ــن هــذا
العام ،اضافة الى املخاوف من حدوث
أعـمــال شغب جــديــدة بعد املــواجـهــات
العنيفة بني مشجعي انكلترا وروسيا
ف ــي ي ـ ــورو  2016ف ــي ف ــرن ـس ــا .وأورد

ات ـح ــاد ك ــرة ال ـق ــدم أن ــه ت ــم ب ـيــع 2000
تـ ــذكـ ــرة ف ـق ــط لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة االف ـت ـتــاح ـيــة
ضد تونس ،بما فيها تذاكر أصدقاء
وعائالت ّ الالعبني ،على الرغم من أنه
ً
كــان متوقعًا أن يزيد العدد قليال من
ِقبل الذين اشتروا تذاكرهم من خالل
اإلنترنت.
َّ
وق ــد ات ـض ــح ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـتــي
سـبـقــت مـ ـب ــاراة ت ــون ــس وإن ـك ـل ـت ــرا ،أن
ع ــدد ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـتــون ـس ـيــة سـيـفــوق
عـ ـ ـ ـ ــدد املـ ـ ـش ـ ـ ّـجـ ـ ـع ـ ــن فـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرج ـ ـ ـ ــات
اإلنكليزية بملعب فــولـغــوغــراد ،الـ ّـذي
عملت الـطــائــرات املــروحـ ّـيــة على رشــه
باملبيدات الحشرية للتعامل مع سرب
الـبـعــوض ال ــذي أح ــاط بــاملــديـنــة .ومــع
وج ــود الـعــديــد مــن امل ـخــاوف األمـنـيــة،
يبدو أن كــأس العالم هــذا العام شهد
ً
تحوال كبيرًا في مبيعات التذاكر ،رغم
وج ــود مشجعني مــن دول ك ــرة الـقــدم
التقليدية ،الذين غالبًا ما يبقون في
امل ـ ـنـ ــزل .يـ ـع ـ ّـوض ع ــن هـ ـ ــؤالء ح ـضــور

مشجعني يــأتــون مــن بـلــدان ال تشارك
فرقهم في املونديال ،فيما يبدو كما لو
أنه جزء من مشروع عوملة كرة القدم،
وشـهــادة على ذلــك ،الشعبية العاملية
ل ـكــأس ال ـع ــال ــم .ال ش ــيء ي ـح ــارب هــذه
الشعبية ،إال «الــدعــايــة» ضـ ّـد روسيا،
وهي دعاية فاشلة تمامًا حتى اآلن.

الدولة البوليسية اختفت
ل ـفــت ع ـشــاق ومـشـجـعــو دول أمـيــركــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة األن ـ ـظـ ــار وه ـ ــم ي ـس ـيــرون
وي ـه ـت ـف ــون .ي ـش ــرب ــون ال ـك ـح ــول مـنــذ
ساعات الصباح األولــى في الشوارع
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة وي ـ ـح ـ ـت ـ ـف ـ ـلـ ــون« .الـ ـ ــدولـ ـ ــة
البوليسية» ،هذا الشعار التخويفي،
كــان ينتظر العديد من الزائرين ،لكن
ما حدث أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء
بحق هوالء .ففي املدن الصغيرة مثل
س ــاران ـس ــك تـنـتـشــر ع ـنــاصــر الـشــرطــة
ال ـكــولــوم ـب ـيــة وال ـب ـي ــروف ـي ــة ،م ــن دون
التعرض ألي من املشجعني الحاملني

للرايات واألعــام .املهم هو االحتفال.
وق ـ ــد أدى االنـ ـتـ ـص ــار األول لـلـفــريــق
املضيف على السعودية إلى تصاعد
ج ـنــون الـجـمــاهـيــر .ضـ ّـجــت ال ـش ــوارع
الــروسـيــة بــاألغــانــي الشعبية وامـتــأ

لفت عشاق ومشجعو
دول أميركا الجنوبية األنظار
وهم يسيرون ويهتفون
في شوارع روسيا
مـ ـت ــرو س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــرغ ب ــاألع ــام
الــروسـيــة .فــي مــوسـكــو ،رقــص اآلالف
في الليل ،وتم إغالق العديد من الطرق
بسبب املـسـيــرات املليئة باملشجعني،
ت ـ ـحـ ــت أن ـ ـ ـظـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة .ب ــاعـ ـتـ ـق ــاد
امل ـش ـج ـع ــن أن أجـ ـ ـ ـ ــواء االحـ ـتـ ـف ــاالت
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم سـتـظـهــر ل ـل ــزوار أن
(أ ف ب)

روسيا بلد الترحيب والضيافة ،رغم
تراجع العالقات مع الغرب الــى أدنى
مستوياتها فــي فترة مــا بعد الحرب
الباردة .إلى ذلك ،يبدو أن التمايل مع
األن ـغ ــام ال ـص ــادرة عــن املـشـجـعــن في
الشوارع الروسية ،يختلط بني العرب
والــات ـي ـن ـيــن وب ـق ـيــة ال ـش ـع ــوب .ثـمــة
حضور عربي الفت من مشجعي كرة
ال ـقــدم ،واكـبــه تشجيع روس ــي واضــح
ُ
للفرق العربية واحـتـفــاالت ال تنسى
مـ ــع امل ـش ـج ـع ــن الـ ــذيـ ــن ح ـ ـضـ ــروا مــن
البلدان العربية .وقــد ّ
غصت الساحة
الحمراء ،القلب النابض ملوسكو ومقر
الكرملني ،باملشجعني الذين «تفننوا»
في اختيار مالبسهم وزينتهم .عرفوا
ً
اس ـت ـق ـب ــاال ب ـح ـف ــاوة ك ـب ـي ــرة م ــن قـبــل
ال ـ ــروس ،حـتــى أن ال ـعــديــد مـنـهــم قــرر
تشجيع املنتخبات العربية .وانتشرت
ف ـي ــدي ــوه ــات ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي لروسيات يحاولن الغناء
بــالـعــربـيــة ومـنـهــا األغـنـيــة التونسية
ال ـش ـه ـيــرة «ي ــا روس ـي ــا ه ــاو جــايــن».
ك ـم ــا حـ ـض ــرت ال ـل ـغ ــة ال ــروسـ ـي ــة عـنــد
العرب فكانت كلمة «سباسيبا» أكثر
الكلمات املرددة بني الجموع .يترافق
ذلــك مــع وجــود مجموعة مــن الشباب
أمـ ــام آالت ـه ــم الـبـسـيـطــة ل ـع ــزف أن ـغــام
التينية تقليدية ،تشد انـتـبــاه امل ــارة،
وآخـ ـ ـ ـ ــرون اخـ ـ ـت ـ ــارو رق ـ ــص ال ـســال ـســا
وال ـ ـسـ ــام ـ ـبـ ــا وتـ ـعـ ـلـ ـي ــم م ـ ــن ال ي ـع ــرف
الخطوات الرئيسية للرقصات األبرز
في العالم.
مــواقــف ع ـ ّـدة أثـ ــارت إع ـجــاب ال ــروس،
ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا دفـ ـعـ ـتـ ـه ــم مل ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـ ـفـ ــرق
العربية ،بما صدر من املشجعني .زف
م ـص ــري ــون ع ــروس ــن وج ــدوه ـم ــا في
الساحة الحمراء وشــاركــوا فــي صور
الـ ــزفـ ــاف .وكـ ــذلـ ــك ،ألـ ـب ــس تــون ـس ـيــون
عروسني آخرين الشاشية التقليدية.
ضـجــت مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
بـ ـ ـص ـ ــور وفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات تـ ـجـ ـم ــع بــن
الـعــرب الــذاهـبــن لالحتفال ،وال ــروس
ال ــذي ــن ي ــري ــدون االح ـت ـف ــال ب ــدوره ــم.
م ـش ـج ـعــون م ــن مــوس ـكــو ي ـن ـق ـلــون أن
الـ ــروس متمسكني بـمـقــولــة «ال نترك
أصدقاءنا» .وربما تفسر هذه املقولة
مــوقــف ال ــروس ودعـمـهــم للمنتخبات
العربية على وجه التحديد .أغلبهم لم
ينسوا املغربي مبارك بوصوفة ،أكبر
صــديــق لــروس ـيــا ،ال ــذي ت ــرك بصمته
الكروية فــي ال ــدوري الــروســي املمتاز
لـكــرة ال ـقــدم ألكـثــر مــن خـمــس سـنــوات
اعتبارًا من بداية العقد الحالي ،وذلك
مــن خــال لعبه ضمن نــادي آن ــزي .ما
زالــت الجماهير الروسية تتذكر تلك
األيــام التي أبــدع فيها النجم املغربي
وخـ ــاصـ ــة م ـش ـج ـعــي الـ ـن ــادي ــن الـ ــذي
لعب فيهما .حب الجماهير الروسية
لـ ـب ــوص ــوف ــة جـ ـع ــل أس ـ ـ ـ ــود األطـ ـل ــس
يـ ـحـ ـظ ــون ب ـت ــأي ـي ــد ال ـ ـ ـ ــروس فـ ــي ه ــذا
املــونــديــال .يـبــدو أن ــه ،ولــوقــت طــويــل،
س ـي ـب ـقــى م ــون ــدي ــال روس ـ ـيـ ــا األق ـ ــرب
إلــى قلوب الـعــرب نظرًا ملشاركة أربــع
ّ
دول عــربـيــة ف ـيــه ،وت ـمــكــن اآلالف من
املشجعني الـعــرب مــن الـحـصــول على
فــرصــة الـسـفــر إل ــى روس ـي ــا ومــواكـبــة
األجواء الساحرة لهذا العرس العاملي
حتى وإن كان املشوار قصيرًا.

ّ
مدرجات

مشـجع إيرانـي علـى مدرجـات ملعـب «موردوفيـا آرينـا» فـي سارانسـك ،يـذرف دمعـة خضـراء ،حزنًا علـى خـروج المنتخـب اإليراني بعد
شـهدت تحكيمًا ملتبسـا (جـاك غويز ـــ أ ف ب)
تعادلـه مـع البرتغـال ،فـي مبـاراة ِ

ترتيب المجموعات
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المجموعة الثالثة
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المجموعة الرابعة
الفريق

كرواتيا
األرجنتين
نيجيريا
ايسلندا
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رفض االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
اليوم األحد مزاعم وسائل إعالم بريطانية
بشأن تعاطي بعض العبي منتخب روسيا
بيان له أنه «ال يوجد
للمنشطات .وأكد في ٍ
أي دليل على تعاطي املنشطات بني العبي
الدولة املضيفة لكأسالعالم» .وأضاف البيان
ُ
أن التحقيق الذي فتح ضد العبني ضمن
التشكيلة املبدئية لروسيا الشهر املاضي قد

ُ
أغلق .وحقق الفيفا مع روسالن كامبولوف
مدافع روبن كازان ،الذي كان ضمن التشكيلة
األولية لروسيا الشهر املاضي ،بشأن مزاعم
تعاطيه للمنشطات لكنه تعرض إلصابة في
وقت الحق وغاب عن التشكيلة النهائية.
وقال الفيفا إنه «خالل التحقيقات تم فحص
كل األدلة املمكنة ولم نوفر جهدًا في سبيل
ذلك».

