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املونديال يرسق انتباه الطالب اللبنانيني
حمـى املونـديال وصخـبه يشـتدان يف
لبنـان عند املـراهقني اكثر مـن الكبار
والنـاضجني ..واملـشكلـة الـتي تكـررت
يف ال ــدورتـني امل ــاضـيـتــني ،تع ــود هـي
نـفـ ـ ـ ـسـه ـ ـ ـ ــا لـ ـتـقـلـق طـالب امل ـ ـ ـ ــدارس
واجل ــامع ــات ،بع ــد ان متّ ايج ــاد حلّ
ملشكلـة النقل املبـاشر التـي اعترضت
متتـبعي ريـاضـة كـرة القـدم قبل ايـام
قليلة.
ي ــواجه الـتالمـيــذ والـطالب م ـشـكلــة
حـقيـقيــة تـتمـثل يف تــزامن مــواعيــد
االمـتحــانــات وهـم ــومهــا واالوملـبـيــاد
وجاذبيته.
وقـ ـ ـ ـ ــد رأى بـع ـ ــض هـ ـ ـ ـ ــؤالء أن احلـل
املالئم هـو مبتابعة مبـاريات املنتخب
الـذي يشجعـونه دون غيره ،وبـالتالي
يــستـطـيعــون تعــويـض ثالث ســاعــات
اسـبـ ــوعـي ـ ـاً ،عـبـ ــر تـن ـظـيـم بـ ــرن ـ ــامج
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة؛ غ ـيـ ـ ــر ان آخـ ـ ــريــن ،وهــم
االغلبيـة من بني الـذين الـتقينـاهم،
اجــمعـ ــوا علـ ــى اعـتـبـ ــار ان مـتـ ــابعـ ــة
مبــاريــات الفــريق الــذي يــؤيــدونه ال
تـكفي ،وال تـشبع شـوقهـم وحمــاسهم
الــى متـابعــة املبـاريـات .واعـتبـر احـد
مشجعي ايطاليا ان متابعة مباريات
البـرازيل ومـشـاهـدتهـا اهم بـالنـسبـة
له مـن مـت ــابعــة مـبــاريــات ايـطــالـيــا،
لكـنه ب ــالت ــأكيــد لـن (يف ـوّت) دقـيقــة
واح ــدة مـن مـب ــاري ــات هـ ــذا الفـ ــريق
األخـيـ ــر .الـ ــى ذلـك يجـ ــد الــبعــض،
اضــافــة الــى مـشــاه ــدة املبــاريــات ،أن
متابعة التقارير اليومية التي تعرّف
امل ــشجعـني اكـث ــر ب ــالالعـبـني وت ــاريخ
امل ـن ـتـخ ـب ـ ـ ــات هــي ب ـنـف ـ ــس اه ـم ـي ـ ـ ــة
املباريات.
وي ـشـتكـي عــدد كـبـيــر مـن الـتالمـيــذ،
مــن تـ ـص ـ ــرف ـ ــات أه ـ ــال ــيهــم ،ال ـ ــذيــن
اسـتجــابــوا لــدع ــوات بعـض املــدارس

الـنـتــيج ــة ،وب ــالـت ــالـي ســيح ــاول ــون
تخيّل لقطات من املباراة.
ويف سيــاق متعـارض مع املــربي دايـة
يقول الـدكتور يف علم االجـتماع قره
بت كـاجــاكجيــان (إن االهل يجب ان
ي ـ ــأخـ ـ ــذوا بعــني االع ـت ـب ـ ــار اه ـم ـي ـ ــة
املـب ــاري ــات .وال ب ــد مـن االش ــارة ال ــى
عـدم وجـود فـتيـان وفـتيـات يـدرسـون
طـيل ــة اليــوم ،وب ــالتــالـي يجـب علــى
االهـل تـ ـن ـ ـظـ ـي ــم ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــامـج دراس ـ ـ ــة
اوالدهـم مبــا يـتـنــاسـب مع مــواعـيــد
املباريات).
ويلفت كـاجاكجيان الى انه يف بداية
املـونـديــال تكــون حمـاسـة املــراهقني
كبيـرة ،لكن بعـد بضع مـباريـات يقلّ
االهتمـام ،شـأنهم يف املـونـديـال شـأن
االمـ ـ ـ ـ ــور االخـ ـ ـ ـ ــرى .ويـ ـ ـ ـ ــرى بـع ـ ــض
الــطالب انه لـيــس مهـم ـاً بــالـن ـسـبــة
لهـم متــابعــة املبــاراة ومعـرفـة هـويـة
الفـ ـ ــائـ ـ ــز واخلـ ـ ــاسـ ـ ــر ،ذلـك ان لـ ـ ــذة
املـ ــونـ ــديـ ــال تــتجـ ـسـ ــد يف ال ــصخـب
واالحـتفــاالت والـتجـمعــات الكـبيــرة
ملـتـ ــابعـ ــة مـبـ ــاريـ ــاته وهـ ــو مـ ــا يـبـ ــدو
م ـسـتحـيالً ب ــالـن ـسـبـ ــة لهـم ع ـشـي ــة
االمتحـانـات ،الـتي بـدأ معـظمهـا يف
لبنان.
وبعض املـربني ،ومنعـوا ابنـاءهم من
مـت ــابعــة املــونــدي ــال .ويقــول املــربـي
اليــاس داي ــة( :إن متــابع ــة مبــاريــات
املـونـديـال سـتجعل تــركيــز التلـميـذ
م ــوجهـ ـاً نحــو احــداث املـبــاراة حـتــى
بعد انتهائها).
واعتبـر دايــة ان مشـاهـدة سـاعـة كـرة
قدم واحـدة تساوي سـاعتني من حل
املسائل الرياضية ،إذ يربط التلميذ
بني حـركــة الالعبـني من الفــريقني،

وتوجـيهات املدربني ،وقرارات احلكم،
وانـفع ــاالت اجلـمه ــور ،م ــا ي ــؤث ــر يف
الـ ــذهـن ويـخفـف الحق ـ ـاً مـن قـ ــدرة
الـتلميـذ علـى التـركيـز للـدرس.ويرد
الــتالم ـي ـ ــذ يف ه ـ ــذا ال ـ ـس ـي ـ ــاق ،ب ـ ــأن
م ـنـعهــم مــن م ـت ـ ـ ــابعـ ـ ــة امل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات
س ـيـجعـلهــم اك ـث ـ ــر اص ـ ــراراً ملع ـ ــرف ـ ــة
مجريـات املباريـات ،ولن يركـزوا على
ال ـ ــدرس بل ان ف ـض ـ ــولهـم سـي ـ ــزداد،
حـتـ ــى بعـ ــد انــتهـ ــاء املـبـ ــاراة وإعالن

عيون يف

(سحر) اهلولنديني يوقف التفوق الربازييل

املانيا والدقائق االخرية
املباراة يف كرة القدم عبارة عن 90
دقــيقـ ــة كـ ــاملـ ــة غـيـ ــر مــنقـ ــوصـ ــة
والفـ ــريق االملـ ــانــي معـ ــروف بـ ــانه
الفـريق الـذي يـلعب يف كل اوقـات
املبــاراة وال يحــسب يف أي دقـيقــة
سيحقق الفوز على خصمه.
ولـكــن ال ـ ـشــيء االكــب ـ ـ ــر يف اغلــب
بـطــوالت ك ــأس العــالـم ان االملــان
يـقلـب ــون الـنـتــيج ــة يف ال ــدقـ ــائق
االخـي ــرة مـن املـبـ ــاراة ويح ــول ــون
الـتعادل او اخلسارة الـى فوز كبير
فما هو السر يف ذلك»
ان كـرة القـدم االملــانيــة عبــارة عن
كــرة جـمــاعـيــة حــديـث ــة ال تعــرف
الـيـ ــأس او االسـتـ ــسالم وخـ ــاصـ ــة
عنـدما تـصل املبـاراة لنهـايتهـا بل
عل ـ ــى العـك ــس تـبـ ــدأ بـ ــاسـتـغالل
نق ـ ـ ــاط ضعـف الفـ ـ ــريـق املق ـ ـ ــابل
وخاصـة عندما يتـوقع بان املباراة
على وشك االنتهاء وانها حسمت
لـصـاحلـه أي انه يبـدأ بــالتــراخي
وحـ ــدث اكـثـ ــر مـن مـثـ ــال لـلفـ ــرق
االملــانيــة عنـدمــا استـطـاع االملـان
الفـوز علـى فـرنسـا يف شبه نهـائي
بـ ـط ـ ــول ـ ــة  1982ع ـن ـ ــدم ـ ــا ك ـ ــان ـ ــوا
مـت ـ ــأخ ـ ــريـن  1-2ولـكــن اله ـ ــداف
الكـبير روميغه استـطاع ان يدخل
يف ال ـ ــدق ـ ــائق االخ ـي ـ ــرة ويـ ـسـجل
وي ـصــنع هـ ــدفـني لــتفـ ــوز املـ ــانـيـ ــا
وتنتقل لـلمباراة الـنهائيـة بعد ان
كانـت فرنـسا قـاب قوسـني او ادنى
من الفوز
ويف امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال االخ ـي ـ ــر ال ـ ــذي
ت ـضـيـفه املـ ــانـيـ ــا اسـت ـطـ ــاعـت ان
تـسـتـثـمــر املـبــاراة الـثــانـيــة والـتـي
لعـبتهـا مع بـولنــد وحققت الفـوز
يف آخــر دقـيقــة بعــد ان كــانـت كل
ال ـ ــدالئل تـ ـشـيـ ــر الـ ــى ان املـبـ ــاراة
انـتهـت ب ــالـتع ــادل ال ــسلـبــي لكـن
املــانيــا كمــا قـلنــا واكــدنــا لن تــدع
دقــيقـ ــة او اجـ ــزائهـ ــا متـ ــر دون ان
ت ــت ـ ـ ـ ــرك اث ـ ـ ـ ــراً يف امل ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــال
فـاسـتطـاعت ان تـسجل هـدافـاً يف
م ــرم ــى ب ــولـن ــدا وحــصلــت عل ــى
ثالثـة نقـاط ثمـينـة جـعلتهـا اول
امل ــت ـ ـ ــأهـل ــني لـل ـ ـ ــدور ال ــث ـ ـ ــان ــي يف
مجمـوعتهـا دون االنتـظار عـن ما
ستسفر عنه مباراتها االخيرة.
اكرام زين العابدين

لم يـتفوق املـدربون الـبرازيلـيون يف العـدد على املـدربني الهـولنـديني
يف مونديال املانيا حيث يتواجد اربعة مدربني من كل دولة منهما.
ورغــم ان الكـثـي ــريـن يعـتـب ــرون امل ــدربـني الـب ــرازيلـيـني االفــضل عل ــى
مـ ـسـتـ ــوى العـ ــالــم اال ان سحـ ــر الـكـ ــرة الـ ـشـ ــاملـ ــة ال ميلـكهـ ــا سـ ــوى
الهولنديني .حيث يجيدون تطبيقها بكفاءة عالية.

شوماخر  :أملانيا
ستواجه ايطاليا

تـوقع االملانـى مايكل شـوماخـر اسطورة
سـبــاق (فــورمـيال واح ــد) لل ـسـيــارات أن
ي ـ ـ ــواجه امل ـن ــتخــب االملـ ـ ــانـ ـ ــى نـ ـظ ـيـ ـ ــره
االيطـالى فـى املبـاراة النهـائيـة لبطـولة
كــأس العــالـم لكــرة القــدم املقــامــة فــى

الوقت احلالى باألملانيا.
وعـلقــت صحــيفـ ــة (لـيـكـيـب) الـ ــريـ ــاضـي ـ ــة الفـ ــرنـ ـسـي ـ ــة علـ ــى هـ ــذه
الـتصـريحـات قـائلـة أن شـومـاخـر لم يـرد هكـذا أن يغـضب احـدا فقـد
عدل بني منتخب بالده واملنتخـب االيطالى حيث ان الشركة العاملية
للسيارات (فيرارى) التى ترعاه ايطالية اجلنسية.

من قلب احلدث العاملي

مقال حمرر( املدى )يوسف فعل
ينرش يف جريدة توزع بأربعة ماليني نسخة

برلني  /خاص ملحق املونديال
نـ ـش ـ ــرت ج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـ ــدول ـي ـ ــة
الف ــرن ـسـي ــة الـتـي ت ــوزع ب ــأربع ــة ماليـني
نسخـة يوميـاً موضـوع مندوب املـدى وقد
عنونت -راقـصو السامبـا العالمة املميزة
يف املـ ـ ــونـ ـ ــدي ـ ـ ــال -بعـ ـ ــد تـ ـ ــرج ـم ــته الـ ـ ــى
الفـرنـسيـة وقـد اشتـرط عـليهم ذكـر اسم
املدى مع املوضوع وقد استجابوا للطلب
وتلقـى الكـاتـب حتيـات زمالئه املـشـاركني
يف الــدورة مـن العــرب واالجــانـب وميكـن
زيـ ــارة م ـ ــوقع اجلـ ــري ـ ــدة علـ ــى مـ ــوقـعهـ ــا
االلكتروني.
www.courrierinernationl.co
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ح ــدثـت م ـشـكل ــة سـي ــاسـي ــة بـني امل ــانـي ــا
والـ ـت ـ ـ ـشـ ـيــك ب ـ ـ ـسـ ـب ــب مـ ـنـع اجلـ ـمـهـ ـ ـ ــور
والتـشـيكـي من دخــول امل ــاني ــا لتــشجـيع
مـنــتخــبهـ ــا الـ ــوطـنـي يف مـب ـ ــاراته امـ ــام
ام ــريك ــا وتف ــاقـمـت االزم ــة ووصلـت ال ــى
اجـتمـاعـات االحتــاد االوربي الـذي عـمل
على تطويقها.

اثــارت احــدى الـصحف االمل ــانيــة قــضيــة
هـ ــزت الـ ـشـ ــارع االملـ ــانـي عـنـ ــدم ـ ــا القـت
م ـس ــؤولـي ــة اض ــاعـ ــة الفـ ــرص الع ــدي ــدة
السهلـة للتسجـيل ملنتخبهـا امام بـولندا
عل ـ ــى املهـ ــاجـمــني كلـ ــوزة وبـ ــودلـ ــوسـكـي
النهـم ــا تعـم ــدا ع ــدم اح ــرازاي ه ــديف يف

م ــرم ــى مـنـتخـبهـم ــا االم يف اش ــارة ال ــى
ك ــونهـم ــا مـن ج ــذور اي ــرلـن ــدي ــة ..ودافع
كلـيـنــزمــان عـن م ــوقف العـبـيه وقــال لـم
ات ـصـ ــور ان يـ ــذهـب خـيـ ــال الــبعــض الـ ــى
كتـابـة هـذه الـقصــة غيـر الــواقعيـة الـتي
اليصدقها العقل.

الكوريون يتوعدون بسحق فرنسا
تـوعـدت الـصحف الكـوريـة اجلنـوبيـة
الصـادرة بـ »سـحق منـتخب فـرنـسـا»
عقب فـوز منتخب بالدهـا على تـوغو
 1-2ضـمـن مـنـ ــافـ ـسـ ــات اجملـمـ ــوعـ ــة
الـ ـس ـ ــابع ـ ــة يف نه ـ ــائـي ـ ــات الـنـ ــسخ ـ ــة
الـث ــامـن ــة عـ ـش ــرة مـن كـ ــأس الع ــالـم
املقــامــة حــالـيــا يف أملــانـيــا وت ـسـتـمــر
ح ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــى  9مت ـ ـ ـ ـ ــوز املـق ـ ـبـل .وتـغ ـ ـنـ ــت
الـصحــافــة الكــوريــة بــاالجنــاز الــذي
حـقـقـه مـ ـ ـنـ ـ ـتـخ ـ ــب بـالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا خـالل
الـن ــسخـ ــة الـ ـسـ ــابقـ ــة الـتـي ضـيـفهـ ــا
م ـش ــارك ــة مع الـي ــاب ــان بـتـ ــأهله ال ــى
ال ــدور نــصف الـنه ــائـي الول م ــرة يف
تاريخه ،مـعنونـة »كوريـا اخلارقـة قد
عـ ــادت» .وكـتـبـت »يـ ــونغـ ــانـغ دايلـي»
التي تصـدر بالـلغة االجنليـزية »روح
 2002جـميلـة وحيـة تـرزق» .واحتفل
اكثـر من  5.1مليون كـوري يف معظم
ال ـش ــوارع االس ــاسـي ــة يف الـبـالد بع ــد
الفـوز الـذي حققه مـنتخـب بالدهم.
واجـتـمع اكـثــر مـن  100الف مـتفــرج
ح ـ ــول ال ـ ـش ـ ــاشـ ـ ــات العــمالق ـ ــة ال ـتــي
نـصبت وسـط مركـز بلديـة العاصـمة
سـيـئ ــول ،فـيـم ــا ش ــاه ــد اكـث ــر مـن 60
الف مـتف ــرج ه ــذه املـب ــاراة يف مـلعـب
الع ــاصمــة .وح ــول املنـتخـب الكــوري
اجلنوبـي تأخره بهـدف الى فوز ،1-2
وكـ ــان هـ ــدف االنـت ـصـ ــار مـن ن ـصـيـب
»البـطل القـومي» ان يـونغ-هـوان يف
ال ـ ــدقــيق ـ ــة  72.وح ـيــت ال ــصح ـ ــاف ـ ــة
م ـ ــدرب امل ـن ــتخ ــب اله ـ ــول ـن ـ ــدي ديـك
ادفوكات الـذي اكد يف وقت سابق انه
سيقـود كـوريــا اجلنــوبيـة الـى نـصف
الــنه ــائـي كـم ــا فـعل م ــواطــنه غ ــوس

ه ـي ـ ـ ــدي ـنـك ع ـ ـ ــام  2002.واع ـت ـب ـ ـ ــرت
ال ـصـحف ان ادفـ ــوكـ ــات ه ـ ــو خلــيفـ ــة
ه ـي ـ ــدي ـنــك بعـ ـ ــد ان خلـ ـصــمهــم مــن
خ ـ ــوف اخل ـ ــروج مــن ال ـ ــدور االول يف
أملــانيـا .وتخــوف الكـوريــون من فـشل

حتقــيق نـت ـ ــائج مـلفـت ـ ــة خالل هـ ــذه
النهــائيـات بعـد اداء مـنتـخبهـم غيـر
املقــنع يف مـبـ ــاريـ ــاته الــتح ـضـيـ ــريـ ــة
للع ــرس الك ــروي ،اال ان الف ــوز عل ــى
تـوغــو اعطـاهم جـرعــة معنـويـة ،ممـا

دفع صحـيفة »سبـورتس سيـول» الى
ت ــوع ــد ف ــرن ـس ــا يف املـب ــاراة امل ــرتقـب ــة
اليـوم االحد  ،كـاتبة »كـوريا اخلـارقة
ع ــادت ولــن تك ــون ف ــرن ـس ــا اال لقـم ــة
سائغة».

ال عطلة للمجرمني الربازيليني خالل كأس العامل
أن ا جلــر ميــة ال ت تــو قـف يف ال بــرزيل وخالل عـط لــة
اال سـبـ ــوع ا ملـ ــا ضـي أ ي ـضـ ــا ا قـتـ ــر فــت ال عـ ــد يـ ــد مـن
ا جل ــرائم يف ر يــو دي ج ــان يــرو و مـن بني ا لـض حــا يــا
دور نـي لــز دو نــا سـيـمـيـنـتــو و هــو م حــام  59/عــا مــا/
ر فـض ا لـت ــوقف عـن ــد أ ح ــد ح ــوا ج ــز ا لـط ــرق ا لـتـي
أ ق ــام ه ــا لـص ــوص ا ل ـسـي ــارات وأطل ق ــوا ا ل ــر ص ــاص
ع لـيه فأردوه قتيال .و كـان رودريجو ني تـو املوسيقي
املعروف قد قتل قبل أسبوع فقط وكتبت صحيفة
أو ج ل ــو ب ــو ت ق ــول (إ نـن ــا ال ن حـت ــاج ف ح ـســب لل قـب
بـطو لـة كأس ال عـالم ا لـساد سـة ولكن أي ضـا السالم
ملــس تـقبل و طـن نـا ا حلـب يـب) وال ح تـى كــأس ال عــالم
ا لــذي أظ هــر ت عـص بـا و طـن يــا لل فـر يـقني ا لـس عـودي
والبرازيلي ميكن أن يوقف إراقة الدماء.
و ثـمة أ سـطورة حـول ال بـرازيل ت تـردد خالل ال شـهر
ا لــذي يــش ه ــد م بــار يــات كــأس ال ع ــالم بــأن هــا أرض
ت ـشـت ه ــر ب ــر قـص ــة ا ل ـس ــا مـب ــا وا حلـي ــاة ا ل ـس ــاح لـي ــة
ا خل ــا لـي ــة مــن ال هـم ــوم وا لــت ع ــا يــش ا ل ــس لـمـي بـني
جـمـيع اال جـنــاس وا لـطـب قــات اال جـتـمــا عـيــة و تـلك
احلقيقة املؤس فـة متحو حتى االبت سـامة الشهيرة
مـن وجه جنـم ك ــرة ال قــدم ا لـب ــرازي لـي رو نــا لــد يـنــو
الذي يعيش يف برشلونة.
و قـال رو نـا لــدي نـو يف م قـاب لــة (إن نـي أحلم بـال عـودة
إ لـى البرازيل يـوما مـن االيام ..لكن ال عـنف هناك
ي جـع ل ـن ــي أش عـ ـ ــر ب ـ ـ ــال قـلق وا حلـ ـ ــزن) وا س ــت خـ ـ ــدم
ك لــوف يــس روسي ،ا لـص حـفي بـص حـي فــة ( فــول هــا دو
ســاو بــاو لــو) عـبــارات أ كـثــر إ ث ــارة يف م ق ــاله ا لــذي
ك تـبه بعد أن أصيب  17طفال بجراح يف مدرستهم
يف ر ي ـ ــو خالل تـب ـ ــادل الطالق نـ ــار بـني ا لـ ـشـ ــر طـ ــة
و جتـار م خـدرات و قــارن روسي ال بـراز يـل ب سـرايي فـو

خالل ا حلـرب يف يـو غـوسالف يــا ال سـاب قـة وب غـداد يف
ا لــوقت ا حلــالي .و قــال روسي إن (ال هـمج يـة حتـدث
ب صـورة طبيع يـة يف مدن بـرازيليا ور يـو وساو بـاولو
متــا مــا مـثل شــروق ا ل ـشـم ــس ..ل كـن لـم ي عــد أ حــد
ي قـ ـ ــول ش ـي ـئ ـ ـ ــا (ب خـ ـصـ ـ ــوص ذ لـك) أو ي ـ ـش ـتـكــي أو

يصيح) .ويف مد يـنة ساو باو لـو أكبر مد يـنة ومركز
جتاري يف ا لـبالد قتل ن حـو  200شخص مـؤخرا يف
هج مـات ن فـذ هـا أ فــراد ع صـا بـات ع لـى قـوات االمن
وهج مــات انت قــام يـة شـنت هـا ا لـشـر طــة .ك مـا كــانت
هـن ــاك م ـش ــا ه ــد بــش ع ــة مـن ال عــنف يف ال ع ــا صـم ــة

برازيل يـا أيضا و هـناك اقتحم مـئات من الفالحني
ا لـ ـ ــذ ي ــن ال مي لـكـ ـ ــون أي أراض ا ل ـبـ ـ ــر ملـ ـ ــان و مـع هــم
م نــاجل و عـصي ود مــروا ا ملـب نــى .ويف ا لــو قـت ن فـسه
يتساءل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا
سيلفا بصوت عال عن فرص البرازيل يف الفوز يف
ك ــأس ال عــا لـم و مــا إذا كــان جنـم اله جــوم رو نــا لــدو
بــدي نـا جـدا .و يـرى شـي كـو بـار كـوي أ حــد املف كــرين
ا لـب ــرازي لـيـني ا ملــش ه ــور يـن و ه ــو م ــو سـي قـي و ش ــا ع ــر
و مـ ـشـجع مــت حـم ــس لـك ـ ــرة ال قـ ــدم أن ا لـف قـ ــر هـ ــو
ا ل ـسـبـب وراء ب ــرا ع ــة ا لــبالد يف ل عـب ــة ك ــرة ال ق ــدم،
م ـشـيــرا إ ل ــى أن (االط فــال هـن ــا يل عـب ــون ال كــرة يف
ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ب ـ ـ ــدال م ــن ا جلـل ـ ـ ــوس عـل ـ ـ ــى ا ملـكـ ـت ــب يف
ا ملـدر سـة) .وأ شــارت إح صــائ يـات ر سـم يـة إ لـى أن 22
ب ــا ملـئ ــة مــن س ك ــان ا لـب ــرازيل ا لـب ــالغ ع ــدد هـم 180
مـل يــون نــس مــة يـع يـش ــون حتت خــط الف قــر .و قــال
البرازيلي العب خط الو سـط الذي يلعب لبطولة
(أو ملـب يـك ل يــون) يف م قــاب ل ــة مع ص حـي فــة ج لــو بــو
(إنه شـيء ع ـظـيـم أن جنـعل ا لـنـ ــاس ي ع ــودون إ ل ــى
د يــار هـم س عــداء بــاال نـتـص ــارات ..ع لــى ا لــر غـم مـن
ذلك فـإننا ل سـنا احلل للمشكالت) .و كـتب توستاو
ا لــذي لعب يف ال فـريق ال بـرازيلي ا لـذي فـاز ب كـأس
العالم عام  1970و هـو االن معلق كرة قدم معروف
أن بـطـو لـة حتـصل ع لـي هــا ال بــرازيل هـي (ت عـو يـض
وأ شـبه ب ــا نـت ق ــام مـن ال ع ــا لـم ال غـنـي) .وأ ض ــاف أن
( مـظاهر ا حلـياة العا مـة يف البرازيل ت صـاب بحالة
من ا لــشلل خالل كــأس ال عـا لـم ..والكل ف خـور الن
يكون جزء ا ً من البالد وحتى املسؤولني الفاسدين
ا لـذ يـن يخ تـل سـون اال مـوال ال عـا مـة فـإنهم يـر تـدون
علم البالد ويصيحون حبا لوطنهم).

