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حدث في المونديال

ادفع تبق على قيد الحياة في مونديال البرازيل
كريم
شربل ّ
ال � �ب ��رازي ��ل ،أح� ��د ال� �ب� �ل ��دان األق � ��ل أم� �ن ��ًا ف��ي
ال �ع��ال��م ،وح �ي��ث م �ع��دل ال �ج��ري �م��ة م��رت�ف��ع.
ال � �ب� ��رازي� ��ل ح �ي��ث األج � � � ��واء ال �س �ي��اس �ي��ة _
االج �ت �م��اع �ي��ة م �ض �ط��رب��ة ،وال � �ث � ��ورة ع�ل��ى
ال �ظ��روف املعيشية ق��ائ�م��ة .ال �ب�لاد نفسها
اختبار
تستضيف اليوم كأس العالم في
ٍ
أم�ن��ي كبير ل�ق��درات�ه��ا ،وه��ي ال�ت��ي تترقب
ً
أص�لا استضافة تظاهرة كروية أكبر من
حيث ع��دد الرياضيني الوافدين ،وتتمثل
ب ��دورة األل �ع��اب األومل �ب �ي��ة ال�ص�ي�ف�ي��ة التي
عام .2016
ستحتضنها ريو دي جانيرو ّ
الترقب ّ
سيد
قبل ان�ط�لاق امل��ون��دي��ال ،ك��ان
املوقف .الكل سأل عن مدى إمكان وصول
ال �ب��رازي��ل ب��امل��ون��دي��ال ال ��ى ب � ّ�ر األم � ��ان ،مع
ت�ص��اع��د ح � ّ�دة االض �ط��راب��ات ال�ن��ات�ج��ة من
ال �ت �ظ��اه��رات ف ��ي م�خ�ت�ل��ف أرج � ��اء ال �ب�ل�اد،
�دث ك��روي
وامل�ن��اه�ض��ة الستضافة أه��م ح� ٍ
على وجه األرض.
ً
فعال ،كان األم��ن النقطة األه��م التي أثارت
اهتمام الجميع ،من وافدين الى البرازيل،
جهات منظمة ومشاركة في الحدث.
ومن
ٍ
ل�ك��ن ح�ت��ى ي��وم�ن��ا ه ��ذا ،م � ّ�رت األم ��ور على
خ� �ي ��ر .ال� �ب� �ع ��ض ق � ��ال إن � ��ه ب �س �ب��ب دخ� ��ول
ال�غ��ال�ب�ي��ة ال �س��اح �ق��ة م��ن ال �ب��رازي �ل �ي�ين في
موجة املونديال ،والبعض اآلخر اعتبر أن
اإلجراءات املتخذة أرست حتى اآلن بطولة
من دون مشاكل أمنية تذكر.
طبعًا ،ال�ح��ال��ة عينها عاشها ال�ع��ال��م قبل
أرب �ع��ة أع � ��وام ع �ن��دم��ا اس �ت �ض��اف��ت ج�ن��وب
أفريقيا فعاليات املونديال ،وحيث معدل
الجريمة مرتفع أيضًا .لكن البرازيل ،بسبب
ض �خ��ام��ة م�س��اح�ت�ه��ا ال �ج �غ��راف �ي��ة وت �ن� ّ�وع
ً
املشكالت الحاصلة في البالد ،تركت عمال
كبيرًا أمام الجهات األمنية املرافقة للحدث.
وهذا األمر درسته الحكومة البرازيلية في

خ�ض��م تحضيراتها ل�ل�م��ون��دي��ال ،فذهبت
الى تخصيص  840مليون دوالر أميركي
لتأمني املونديال بالشكل املثالي.
واملبلغ املذكور لم يكن سوى جزء من خطة
ّ
�دان أخ ��رى طلبت
ض��م��ت ال �ب��رازي��ل ال��ى ب �ل� ٍ
م �س��اع��دت �ه��ا ف ��ي ت ��أم�ي�ن أف �ض ��ل ال �ظ ��روف
امل�م�ك�ن��ة ل �ت��ذوي��ب أي م �ش �ك�لات أم �ن �ي��ة قد
تحدث ،رغم تأكيدات أجهزة االستخبارات
أنه يستبعد حتى اآلن حصول أي عملية
إرهابية.
وبطبيعة ال �ح��ال 24 ،ج �ه��ازًا للمخابرات
يعملون على تحليل الصورة في البرازيل،
وذل ��ك ع�ب��ر ك��ام �ي��رات وأج �ه��زة اس�ت�ش�ع��ار

وب��رام��ج يمكنها حتى م��راق�ب��ة امل��راس�لات
ع�ل��ى شبكة «اإلن �ت��رن��ت» واخ �ت��راق م��واق��ع
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي أو أي ش��يء يمكن
ألمر ما.
االشتباه به ويرتبط بالتخطيط ٍ
شبكة «أن بي سي نيوز» األميركية كانت
ق ��د أش� � ��ارت ال� ��ى أن ال �ج �ه��ات ال �ب��رازي �ل �ي��ة
استعانت برجال آليني أميركيني للكشف
ع ��ن ال �ق �ن��اب��ل ،وب �ط ��ائ ��رات م ��ن دون ط�ي��ار
إس��رائ�ي�ل�ي��ة للتحليق ب�ه��ا ف ��وق امل�لاع��ب،
إض � ��اف � ��ة ال� � ��ى دب � ��اب � ��ات أمل ��ان � �ي ��ة م� �ض ��ادة
ل �ل �ط��ائ��رات ،ب�ي�ن�م��ا ت �ع��اق��دت م ��ع ش��رك��ات
أم� �ن� �ي ��ة إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ل� �ت ��زوي ��ده ��ا ب �ن �ظ��ام
كاميرات ق��ادر على تحليل التحركات في

 24جهازًا للمخابرات
ينشطون في حماية
أمن البطولة

رجل أمن خاص يبعد مشجعًا اقتحم ملعب تمارين املنتخب الفرنسي (أ ف ب)

األماكن املراقبة ،وهي أنظمة يستخدمها
الجيش اإلسرائيلي في عملياته.
لكن وف��ي ظ��ل تركيز الحكومة البرازيلية
على ضمان أمن املالعب والفنادق الخاصة
ب��ال�ب�ع�ث��ات وغ�ي��ره��ا م��ن امل��واق��ع املرتبطة
بتنظيم امل��ون��دي��ال ب�ش�ك� ٍ�ل م�ب��اش��ر ،هناك
م��ن يبحث ع��ن أم � ٍ�ن ف ��ردي .ول �ه��ذا السبب
ً
كانت البعثة األملانية مثال قد استقدمت
معها رج��ال أمن خاصني بها من عناصر
امل�خ��اب��رات األملانية لحماية البعثة خالل
وجودها في البرازيل.
أ ّم��ا األم ��ر ال�لاف��ت أك�ث��ر ف�ه��و أن امل��ون��دي��ال
نشط أعمال شركات الحماية الخاصة ،إذ
مبلغ
ذهب أثرياء كثيرون الى تخصيص
ٍ
لتوظيف أمنيني يمكنهم حمايتهم طوال
ف�ت��رة وج��وده��م ف��ي ال�ب��رازي��ل ،وخصوصًا
ب�ع��د ال �ت �ح��ذي��رات ال �ت��ي أط�ل�ق�ت�ه��ا ال�ش��رط��ة
ل �ل �ق��ادم�ين ب��أن��ه ال ي �ف �ت��رض ب ��أي شخص
ً
ال�س�ي��ر وح ��ده ل�ي�لا أو إظ �ه��ار األم� ��وال في
أماكن عامة أو الدخول في ج��دال أو عراك
في حال تعرضه للسرقة ألن هذه املسألة
قد تتسبب بمقتله.
وي�ت��وق��ع أن ي�ص��ل ع��دد األش �خ��اص ال��ذي��ن
ي�ط�ل�ب��ون ال�ح�م��اي��ة ال �خ��اص��ة ال ��ى  60أل��ف
ش �خ ��ص س �ي ��دف �ع ��ون ب �ي�ن  10آالف و20
أل��ف دوالر ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ه��ذه ال�خ��دم��ة،
م��ا س �ي �ح� ّ�رك ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال ��ذي سيكسب
 12مليون دوالر ،حيث سيكون 170.000
رج��ل أم��ن خ��اص ف��ي الخدمة ال�ت��ي تشمل
سائق خاص أيضًا يحمل سالحًا
توظيف
ٍ
وي�ب�ع��د ال��زائ��ر ع��ن امل�ن��اط��ق ال�س��اخ�ن��ة في
ال �ب�لاد .وال�خ��دم��ة األخ �ي��رة تبلغ تكلفتها
بني  1500و 3000دوالر يوميًا.
إذًا ،بعد تكاليف السفر والفنادق الباهظة
وتذاكر امللعب التي بلغت أسعارها أرقامًا
خ�ي��ال�ي��ة ،ادف ��ع ت�ب��ق ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة في
مونديال البرازيل.

مباراتا اليوم

حلم األرجنتين أمام حاجز بلجيكا وهولندا أمام «فخ» كوستاريكا
ت�ص�ط��دم األرج �ن �ت�ين ب ��أول خ�ص��م ج��دي ل�ه��ا في
مونديال البرازيل عندما تواجه بلجيكا ،اليوم
ال�س��اع��ة  19,00بتوقيت ب �ي��روت ،ف��ي ال ��دور ربع
النهائي.
وال شك في أن املدرب أليخاندرو سابيال والعبيه
ي��درك��ون جيدًا أن ه��ذه امل�ب��اراة تختلف كليًا عن
املواجهات األربع السابقة لهم في البطولة ،وأن
الظهور ب��ال�ص��ورة ذات�ه��ا ال�ت��ي ك��ان��وا عليها في
ت�ل��ك امل �ب��اري��ات ق��د ي �ك��ون مكلفًا ج �دًا ه ��ذه امل ��رة،
ً
وكفيال بأن يقضي على الحلم األرجنتيني.
كذلك ،ال شك في أن كلمات «األس�ط��ورة» دييغو
أرم � ��ان � ��دو م� � ��ارادون� � ��ا ت �ل �خ��ص ح � ��ال «راق � �ص ��ي
ال�ت��ان�غ��و» ،إذ اعتبر أن�ه��م ل��م يقدموا بعد سوى
 40في املئة من قدراتهم ،وأن األرجنتني ال يمكن
أن ت�ك��ون «ف��ري��ق م�ي�س��ي» ،ف��ي إش ��ارة إل��ى ال��دور
الذي لعبه «ليو» حتى اآلن في الوصول الى ربع
النهائي.
ّ
وجلي حتى اآلن أن األرجنتني
إذًا ،ما هو واضح
ت�ت�م�ث��ل ف�ق��ط ب�م�ي�س��ي ،م��ع ب�ع��ض امل �س��اع��دة من
أن �خ �ي��ل دي م ��اري ��ا ال � ��ذي اس �ت �ف��اق ف ��ي امل� �ب ��اراة
األخ� �ي ��رة أم� ��ام س��وي �س��را ف ��ي دور ال � �ـ  ،16وه ��ذا
األم��ر إذا ما استمر في امل�ب��اراة أم��ام «الشياطني
ً
ال�ح�م��ر» ف��إن��ه س�ي�ك��ون «ق��ات�ل�ا» لألرجنتينيني،
وذل ��ك ان�ط�لاق��ًا م��ن ق��وة البلجيكيني وح��ارس�ه��م
تيبو كورتوا ،ما قد يجعل من مهمة ميسي أكثر
صعوبة ،هو ال��ذي ،ال شك ،يحلم اآلن بتكرار ما
فعله م��ارادون��ا أم��ام بلجيكا ب��ال��ذات ف��ي نصف
نهائي مونديال  1986ف��ي املكسيك ف��ي الطريق
نحو اللقب الثاني للبالد.
م ��ن ه �ن��ا ،ف� ��إن الع �ب��ي «ال �ت��ان �غ��و» م� ��دع� ��وون ،ال

محالة ،إلى أن يكونوا على مستوى الحدث وأن
ي�م��دوا ي��د ال�ع��ون مليسي ف��ي مواجهة منتخب ال
يستهان به على اإلطالق.
إذ بعد الشكوك التي رافقت األداء البلجيكي في
دور املجموعات وحسمه املباريات في الدقائق
األخيرة ،فإن منتخب املدرب مارك فيلموتس ظهر
بوجه هجومي مرعب أمام الواليات املتحدة ،إذ
يكفي للداللة على ذلك أنه أدخل حارس األخيرة
تيم ه��اورد التاريخ املونديالي ّ
بكم التصديات

مواجهة مثيرة بني ميسي وهازار (أ ف ب)

التي أنجزها ،وخصوصًا بعد األداء الالفت الذي
ظهر عليه ال�ش��اب كيفن دي ب��روي��ن وخطف من
خ�لال��ه األن �ظ��ار م��ن إي��دي��ن ه ��ازار امل��دع� ّ�و لتقديم
مستوى شبيه لذاك الذي ظهر عليه مع تشلسي
اإلنكليزي في املوسم املنقضي.
كما أن البلجيكيني يتميزون بامتالكهم مقعد
ب��دالء ه��و األف�ض��ل واألك�ث��ر نجاحًا ف��ي البطولة،
ح �ي��ث إن ت �ب��دي�لات ف�ي�ل�م��وت��س ص�ن�ع��ت ال �ف��ارق
تمامًا في املباريات السابقة ،وه��ذا ما ُ
سيشعر

األرج �ن �ت �ي �ن �ي�ي�ن ب��ال �ق �ل��ق ح �ت ��ى ص� ��اف� ��رة خ �ت��ام
مباراتهما.

هولندا × كوستاريكا
ه� ��ل ت� �ت ��واص ��ل امل � �ف� ��اج� ��أة ال �ك ��وس �ت ��اري �ك �ي ��ة ف��ي
مالعب ال�ب��رازي��ل؟ ه��ذا ،بالتأكيد ،ال�س��ؤال األب��رز
ال� ��ذي ي �ط��رح ن�ف�س��ه ع �ن��دم��ا ت��دخ��ل ك��وس�ت��اري�ك��ا
مواجهتها أمام هولندا ،الليلة الساعة  ،23،00في
ختام مباريات الدور ربع النهائي.
امل�ن�ط��ق ي�ق��ول ب��أن اح�ت�م��ال وص ��ول كوستاريكا
ً
ال��ى نصف النهائي ي�ب��دو ضئيال أم��ام منتخب
«الطواحني» ّ
وقوته الهجومية الضاربة وخبرته
الكبيرة ،غير أن «تيكوس» ألغى كلمة «منطق»
من قاموس هذا املونديال عندما أط��اح إيطاليا
وإنكلترا من دور املجموعات وتصدر املجموعة
ال ��راب� �ع ��ة أم � ��ام األوروغ � � � � � ��واي ،ل �ي �ع��ود وي�ق�ص��ي
اليونان من دور الـ  16رغم أنه أكمل املباراة منذ
الدقيقة  66بعشرة العبني.
وي �ج��در ب��ال�ه��ول�ن��دي�ين ت��وخ��ي ال �ح��ذر م��ن ثالثي
ك��وس�ت��اري�ك��ا ال�خ�ط�ي��ر :ك��ري�س�ت�ي��ان ب��والن �ي��وس،
ب��راي��ن روي� ��ز وج��وي��ل ك��ام �ب��ل ،وإي �ج ��اد ال�ح�ل��ول
ل �ل��وص��ول ال ��ى ش �ب��اك ال� �ح ��ارس امل �ت��أل��ق ك�ي�ل��ور
نافاس.
ّ
في املقابل ،فإن هولندا تمني النفس بأن يتابع
أريني روبن تألقه وأن يستعيد روبن فان بيرسي
حاسته التهديفية وأن يواصل ويسلي سنايدر
استفاقته ،إذ ب��دا واض�ح��ًا أن ه��ؤالء النجوم هم
سبيل «الطواحني» ،الذي سيفتقد الليلة جهود
«امل �ح ��ارب» ف��ي وس��ط امل �ي��دان ن��اي�ج��ل دي يونغ
لإلصابة ،نحو اللقب.

