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بــيكـنـبـــاور:ســـأكـــون يف بـيـتـي بعـــد العـــارش مـن متـــوز
الـقيـصــر فــرانــز بـيكـنب ــاور البــالغ 60
ع ـ ــام ـ ــا مــن الع ـم ـ ــر ي ـ ــرأس الـلج ـن ـ ــة
املنـظمـة لـبطـولـة العـالم لكـرة القـدم
 2006.يف هـذه املقـابلـة الـتي أجـرتهـا
معه مجلة "ديـر شبيغل" يـتحدث عن
ذكـريــاته يف بطـوالت العـالـم السـابقـة
وعـن أمـله بـ ــاحل ـصـ ــول علـ ــى الـ ــوقـت
الكايف لـيقضيه مع أسـرته بعد نهـاية
معمعـة كـأس العـالـم التي بـاتت علـى
األبواب:
الـ ـسـيـ ــد بـيـكـنـبـ ــاور :حــني جتل ــس يف
املـنصـة الـرئيـسيـة يف ميـونـيخ بتـاريخ
التاسـع من متوز سـتكون هـذه بطـولة
العـالم الـسـادسـة بـالنـسبـة لك .فقـد
شـاركت كالعب يف ثالث مـنها ومـرتني
كـ ـمـ ـ ـ ــدرب واآلن كـ ـ ـ ــرئـ ـيـ ـ ــس لـلـجـ ـنـ ـ ـ ــة
املنـظمــة .أي بطـولـة عـالم كـانـت أهم
مـن غـيــرهــا بــالـن ـسـب ــة لك؟ بـطــولــة
الـعالم  2006.بعـد أن قام سـيب بالتر
رئـيــس االحتــاد الــدولـي لك ــرة القــدم
بفتـح املظـروف الــذى فيه اسـم البلـد
الف ــائ ــز مب ـس ــابق ــة تـنـظـيـم بـط ــول ــة
العــالم  2006وقــال :الفــائــز ..أملــانيــا،
قلــت أن ه ـ ــذه ه ـ ــدي ـ ــة مــن ال ـ ـس ـم ـ ــاء
وواردنـى الـسـؤال :مـاذا فـعلنـا يـا تـرى
حـت ــى حــصلـن ــا عل ــى ه ــذه اله ــدي ــة؟
بـالـطبع يـوفـر تنـظيـم بطـولـة العـالم
لـك ـ ــرة الق ـ ــدم ف ـ ــرص ـ ــة ال مـثـيـل له ـ ــا
لـتحــسني بـنيــة الـبلــد وقـبل كـل شيء
ســمعـتـه يف العـ ــالـم .نـ ــريـ ــد أن نـكـ ــون
أصحـاب بيـت يحل فيه العـالم ضـيفاً
عند أصدقاء.
كـ ــان ه ـ ــذا نف ــس الـ ـشـيء بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة
لـبطـولـة العــالم  ،1974مـا هـو الفـرق
بالنسبة لك؟
دوري احلالـي متعدد اجلـوانب واملهام
واملسؤوليات.
يف عـام  1974كـان لي هـدف واحـد :أن
أحمل كـأس البطـولة بيـدي يف املباراة
النهائية وال شيء غير ذلك.
لـكـن حـني أتـ ــذكـ ــر األسـ ــابــيع األولـ ــى
ف ـ ـ ــإنـ ـن ــي أق ـ ـ ــول أنـه ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان ــت أس ـ ـ ــوأ
البطوالت التي عرفتها.
ملاذا؟
ب ـ ــدأ كل شــيء مع مـنـ ــاقـ ـشـ ــة قـيـمـ ــة
مكـافـأة الفـوز بـالـبطـولـة يف املعـسكـر
التدريبي الذي أقمناه يف مالينتي.
فقــد فــشل م ــدرب املنـتخـب هيـلمــوت
شون يف إيـضاح هذه املسألة يف الوقت
املـنـ ــاسـب .لــم يقـت ـصـ ــر األم ـ ــر علـ ــى
مــوض ــوع املكــافــأة فحـسـب بل جـمـيع
املسائل املهمة قام بتأجيلها .بالنسبة
لـن ــا كالعـبـني ك ــان وضعــا مـنــاسـبــا إذ

كلـم ــا مت ت ــأخـي ــر مـن ــاق ـش ــة م ــوض ــوع
املـكـ ـ ــافـ ـ ــأة أص ــبح م ـ ـ ــوقف ـنـ ـ ــا أفـ ــضل
لنحصل على ما نريده.
عرض علـيكم احتاد الكـرة األملاني 30
ألف مــارك لكـل العب لـكنـك كك ــابنت
الفـريق طــالبـت يف حصــول كل العب
علـى مئـة ألف مارك .يف عهـد العبني
أمل ــان كبــار مـثل ف ــريتــز ف ــالتــر أو أويف
زيلـ ــر لـم يـكــن واردا طلـب مــثل هـ ــذه
امل ـبـ ـ ــالـغ ألنه ك ـ ـ ــان فخ ـ ـ ــرا لالعــب أن
يلعـب ملـنـتخـب بل ــده .م ــا سـبـب ه ــذا
التحول؟
بـالـطبع كـانـوا يقـولــون لنـا أن الـلعب
للـمـنــتخـب عـبـ ــارة عـن أكـبـ ــر تـكـ ــرمي
لالعـبــني ولكـنـن ــا أش ــرنـ ــا فقــط إل ــى
املـثـ ــال اإلي ـطـ ــالــي وقلـنـ ــا ملـ ـسـ ــؤولـي
االحتـاد األملاني إذا االحتـاد اإليطالي
مـستعد لـدفع مكافـآت عاليـة لالعبي
امل ـن ــتخــب اإليـ ـطـ ـ ــالــي ف ـ ـ ــإنه ب ـ ـ ــوسع
االحتـاد األملاني الـعمل باملثل .عـندما
قلنـا هـذا الكالم ثـارت منـاقـشـات ومت
تهـديدنـا باسـتبدالـنا بالعبـني آخرين
لكـن قـبل مـب ــاراة االفـتـت ــاح ب ــأسـب ــوع
تــوصـلنــا التفــاق قـضــى بحـصــول كل
العب علـى سبعـني ألف مارك مكـافأة
الفوز.
ال خـالف اليــوم علــى قـيمــة املكــافــآت
لـكن هل تـعتقــد أن الالعـبني يـلعبـون
من أجل شرف بلدهم أيضا؟
يتقـاضــى أفضـل الالعبـني سنـويـا مـا
بـني خـم ـس ــة ماليـني وع ـش ــرة ماليـني
ي ــورو .وبـ ــوسعهـم ع ــرض أنف ــسهـم يف
سـ ــوق الـكـ ــرة مـن خـالل ظهـ ــورهـم يف
مباريات بطولة دورى أبطال أوروبا.
م ـش ــاركـ ــة الالعـبـني ب ــاملـنــتخـب زادت
أهـمـيـ ــة ألن الـلعــب للـمـنــتخـب غـيـ ــر
الـلـعــب لـل ـن ـ ـ ــادى ويـحــب الـالع ـب ـ ـ ــون
احلـص ــول علــى فــرص ــة لالسـتــراحــة
بعض الوقت من جو النادي.
كـمـ ــا الـلعــب للـمـنــتحـب يف ب ـطـ ــولـ ــة
األمم األوروبـية أو بطولة العالم مهم
جدا بـالنسبـة لكل العب ألنه يحصل
علـى فرصـة ليقـيس نفـسه مع أفضل
العبي الكرة يف العالم.
تـنبــأت أنت شخـصيـا يف التـسعيـنيـات
بنهاية أهميـة املنتخبات .هل أخطأت
يف تقديرك؟
نعـم لق ــد أس ــأت الـتق ــدي ــر .ال ـس ــؤال
ال ــذى ط ــرحــته عل ــى نف ـســي يف ذلك
الـوقـت :من سـيهتـم مبشـاهـدة مبـاراة
بـني مـنـتخـب أمل ــانـي ــا ومـنـتخـب س ــان
مارينو أضعف فـريق يف أوروبا؟ سوف
نـتـب ــارى ض ــد ه ــذا املـنـتخـب فـعال يف

تصفـيات التـأهل للبـطولـة األوروبية.
لكن يف اعتقـادي أن الناس يتـوجهون
إل ـ ـ ــى املالعــب ملـ ـ ـشـ ـ ــاهـ ـ ــدة امل ـن ــتخــب
الــوطنـي بغـض النـظــر عـن املنــافـس.
اعـتق ــد أن هنــاك نــوع ـاً مـن االعتــزاز
بالوطنية.
لـم يكـن يف بـطــولــة ع ــام  1974شعــور
بالوطنية .وقد دخل املنتخب األملاني
البطولة كأبرز مرشح للفوز بها .لكن
بعــد العــرض الـسـيئ أم ــام أست ــراليــا
ودعـك ــم جـ ـمـه ـ ـ ــور املـلـع ــب ب ـ ـصـفـ ـي ـ ـ ــر
االستهجان بعد صفرة النهاية ألنكم
لعبتم دون حماس.
لـم يفـرح أحــد بهــذه املبــاراة .لم يـكن
لـ ــديـنـ ــا أي حـمـ ــاس مـنـ ــذ الـبـ ــدايـ ــة
وأعــتقـ ــد أن الـ ـسـبـب يـكـمـن يف أنـنـ ــا
أم ـضـيـنـ ــا وقـتـ ــا طـ ــويـال يف معـ ـسـكـ ــر

التــدريب ،أربع أسـابـيع متـواصلــة ثم
ك ـ ـ ـ ــان ــت أمل ـ ـ ـ ــانـ ـي ـ ـ ـ ــا تـعـ ـي ـ ـ ــش أج ـ ـ ـ ــواء
ع ـنـف"اخلالي ـ ــا ال ـ ـس ـ ــري ـ ــة لـلج ـيـ ــش
األحـم ــر -جـم ــاع ــة ب ــادر م ــايـنه ــوف"
كـيفـم ــا ن ـظ ــر امل ــرء ش ــاه ــد ح ــواج ــز
الشرطة.
يف ع ـ ـ ـ ــام  1965ب ـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــوارك مـع
املنتخب وكان وضعك مريحا جدا.
نعـم ،ألنـنـي كـنـت ألعـب يف أي م ــرك ــز
يـ ـ ـس ـن ـ ـ ــده لــي امل ـ ـ ــدرب ومـعــي أف ـ ـضـل
الالعـبـني مـثل فـيلــى شــولـتــس وأويف
زيلـر وكـارل هـاينـز شـنيلـينجـر الـذين
حققوا النجاح.
اسـت ــدع ــى م ــدرب املـنـتخـب األمل ــان ــى
يــورجـني كلـينــزم ــان العب دورمتــونــد
ديفيـد أودونكور وهـذا اصغر العب يف
املنـتخب فهـل ستكــون بطـولـة العـالم

بالنسبة له صعبة أم سهلة؟
يختلف وضع الـالعبني الشباب اليوم
عن امل ــاضي .حـني يكــون العـب اليــوم
بلغ سـن الـ 19يك ــون ق ــد جـمع خـب ــرة
واسعة مـن خالل االحتكاك مع ناديه
مـع العـ ـ ـب ـ ــني دولـ ـ ـي ـ ــني أو م ـ ــن خـالل
اللعب للـمنتـخب .كمـا له خبـرة أكثـر
يف الـتع ــامل مع وس ــائل اإلعالم .كـنــا
جنــد يف زم ــاننــا صعــوبــة يف احل ــديث
مـع وسـ ـ ـ ـ ــائـل اإلعـالم .ثـ ــم كـل العـ ــب
اليـوم له مدير أعمال يـرشده ويشرف
على شؤونه.
لم تـشـارك كالعـب يف بطـولـة العــالم
عـ ــام  1978ألنك كـنـت حـيــنه ــا تـلعـب
ل ـنـ ـ ــادي كـ ـ ــوزمـ ـ ــوس األمـ ـ ــريـك ــي .هل
قـاطعت أملـانيـا حـينهـا أم أملـانيـا الـتي
قاطعتك؟

املحلل الكروي طاهر ابو زيد:املفاجآت غري واردة ..األفارقة ضيوف رشف املونديال

رامي شعبان أشعرين بالفخر ..وكشف عجزنا
استبعـد طاهـر أبو
زيـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـت ـخـ ـ ـ ـ ــب
م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــابــق
واحمل ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروي

حـدوث مفاجـآت يف الصعـود لدور
ال  16لــب ــط ـ ــولـ ـ ــة كـ ـ ــأس العـ ـ ــالــم
املقــامــة ح ــاليــا بــأمل ــانيــا وقــال ان
الف ــرق الـص ــاع ــدة لل ــدور الـث ــانـي
سـتكــون من بـني الفــرق املــرشحــة
إال إذا حـدثت مفـاجـأة مـن العيـار
الـثقيل وهـو أمـر لـن يتكـرر كـثيـرا
وس ـ ــي ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــون دور ال  16م ـ ــن
نصيب الكبار.
أكـ ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ـ ــو زيـ ـ ـ ـ ــد أن
امل ـ ــن ـ ـ ـتــخ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االفـ ـ ـ ـ ــريـق ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
اخل ــم ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة
املـشــاركـ ــة
يف
املون ــديال
سـ ـت ـكـ ـ ـ ــون

ضـي ــوف ش ــرف الـبــطـ ــولـ ــة ومـن
ال ــصعــب صعـ ــود أحـ ــده ـ ــا للـ ــدور
الثــاني رغـم ظهــور مـنتـخب كــوت
ديفـوار مبـستـوي جيـد يف مبـاراته
األولـى أمـام األرجنـتني سـواء من
الـنــاحـي ــة املهــاريــة أو اخلـطـطـيــة
باإلضافة إلى الشخصية الكروية
ال ــرائع ــة الـتــي ظهـ ــر به ــا العـب ــو
الف ـ ـ ــريق

ألن هــؤالء الالعـبني تعــودوا علـى
اللعـب يف أوروبــا أمــام مـنــاف ـسـني
أقــويــاء .فـليــست لــديـهم ال ــرهبــة
التـي تظهـر علـى العـبينـا عنـدمـا
ويـ ـ ــوضعـ ـ ــون يف نفـ ــس املـ ـ ــوقف..
وتعـ ــامل العـب ــو كـ ــوت ديفـ ــوار مع
م ـن ـتـخــب االرج ـن ـتــني بــن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة
واضح ـ ــة وه ـ ـ ــذا يح ـ ــس ــب لهـ ـ ــذا
الـف ـ ـ ــريـق إال أن م ــنـ ـتـخ ــب كـ ـ ـ ــوت
ديفــوار تعــرض للهـزميــة يف لقـاء
األرج ـن ـتــني بـ ـ ـس ـبــب األخـ ــط ـ ـ ــاء
الـدفـاعيـة الشـائعـة يف املنـتخبـات
األفــريقيـة يف الـبطـوالت العـامليـة
وبــدون مقــدمــات والـتـي أطــاحـت
مـن قـبل مبـنـتخـب ــات الكــامـيــرون
ونـيجيـريـا والـسنغـال يف بطـوالت
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ملــن ــتخــب ك ـ ـ ــوت ديفـ ـ ــوار يف هـ ـ ــذه
املبــاراة إال أن الهــزمي ــة منـطـقيــة
حسب سير املباراة.
أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد احمل ــل ــل

الـك ـ ــروي أب ـ ــوزي ـ ــد ب ــظه ـ ــور رامــي
شعـب ــان ح ــارس م ــرمـي مـنـتخـب
السـويد كأحـد الالعبني من أصل
مــصـ ــري وقـ ــال :رغـم أن رامـي لـم
يتعـرض كثيـرا خلطـورة حقيقـية
إال أن أداءه كـ ـ ــان واثق ـ ــا ورشــيق ـ ــا
وتـسـاءل أبـو زيـد :ألـم يفكـر أحـد
يف مـنتـخب مـصــر االسـتعــانــة به
م ــن ق ـ ـبـل؟ وأيـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء
امل ــدرب ــون ال ــذيـن ي ــدع ــون دائـم ــا
مبتابـعتهم لالعبني احملترفني يف
أوروبا؟ وظـهور رامـي يف مونـديال
أمل ــانـي ــا أشع ــرنـي ب ــالـفخـ ــر لكــنه
كشف عجزنا وعوراتنا!!
وعـن أهم الـظـواهـر يف املـونـديـال
ح ــت ـ ـ ـ ــى اآلن ق ـ ـ ـ ــال ط ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــر :إن
التـحكيم هـو أهم الـظواهـر حيث
لم حتـدث أخطاء حتكيمية قاتلة
أثـرت يف نتـيجة مـباراة فـالقرارات
حاسمـة واللياقة
ال ــب ـ ـ ـ ــدنـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ع ـ ــال ـيـ ـ ــة..
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الـظــاهـ ــرة
الــث ـ ــان ـيـ ـ ــة
فـهي عــدم
ظهـ ــور أي
حارس مـرمى
مبـستـوى الفت
لــلـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
واملـ ـ ــس ــتـ ـ ـ ـ ــوى
ال ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
مــتـ ـ ــوس ــط وان
كـ ـ ـ ـ ـ ــان حـ ـ ـ ـ ـ ــراس
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى وراء
هـ ـ ــزميـ ـ ــة فـ ـ ــرقهــم
مــثلــم ـ ــا ح ـ ــدث مع
حــارس مــرمــى كــوت
ديفـ ــوار وإيـ ــران ممـ ــا
أضـ ــعـ ــف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص
منتخباتهم.

كـان قرار االحتاد األملـاني عدم إشراك
العـب يـلعـب يف اخل ــارج يف مـب ــاري ــات
املنـتخـب .ثم خـســر املـنتـخب م ــرتني
واتـصل بي املدرب شون وكنت يف لوس
اجنيليس يسألني إذا عندي استعداد
للعودة للمنتخب لكن لم يطلب أحد
م ــن االحت ـ ـ ـ ــاد األمل ـ ـ ـ ــان ــي م ــن ن ـ ـ ـ ــادي
كوزموس احلصـول على إذن كي ألعب
مـع املـ ـنـ ـتـخ ــب وشـع ـ ـ ــرت أن االحت ـ ـ ــاد
األملاني غير مهتم بعودتي.
لكنك عـدت بعـد ست سنـوات كمـدرب
لـتقود مـنتخب أملـانيـا لنهـائي بطـولة
العالم  1986يف املكسيك؟
لـم تكـن عنــدي خبــرة واسعــة كمـدرب
وارتكـبت خـطــأ فــادح ـاً حـني سمـحت
لل ــصحـ ــافـ ــة بـ ــدخ ـ ــول مقـ ــر إقـ ــامـ ــة
املـنتـخب ودخـلنــا يف معــركــة خــاســرة

أمام وسائل اإلعالم.
يف عـام  90قدت املنتخب لـلفوز بكأس
العالم؟
يف عام  74وجدنا صعـوبة حتى وثقنا
بــأنفــسنـا والــوضع بــالنــسبــة لالعـبي
املنتخب  90كان أفضل بكثير.
بعــد الفــوز عــام  90أعـلنـت للعــالم أن
مــرحلــة جــدي ــدة للكــرة األمل ــانيــة قــد
بدأت.
لـن أن ـس ــى امل ــؤمت ــر ال ـصـحفـي .فق ــد
س ـ ــأل ـنــي أحـ ـ ــد اإلعالم ـيــني مــن ف ـ ــاز
بـبـطــول ــة العــالـم أملــانـي ــا الغــربـيــة أم
أملــانيـا الـشــرقيـة نـسبـة لـوجــود العب
واح ـ ـ ــد يف املـ ـنـ ـتـخ ــب م ــن ال ـ ـ ـش ـ ـط ـ ـ ــر
الشـرقي؟ ضحكت وقلت أنه ستمضي
سـنــوات حـتــى يـتـمكـن مـنـتخـب آخــر
التغلب علينا.

مدرب الطفل املعجزة :رونالدينيو كان مبدعا منذ الصغر
عنـدمـا يتحـدث كليـون اسـبينـوزا عن الـصبي الـذي
كان يف التـاسعة من عمـره الذي كان يـدربه ،ويدعى
رونالـدينـيو ،تـرتفع وتـيرة صـوته ،ويـبدأ يف حتـريك
يديه بصورة معبرة وقوية.
واسـبـيـنـ ــوزا يعـمل يف ش ــرك ــة ت ــدي ــره ــا ال ــدول ــة يف
البرازيل الدارة شـؤون املوظفني .وهـو شخص هادئ
الـ ـط ـبـ ـ ــاع ومه ـ ــذب ،ولـكــنه ع ـن ـ ــدم ـ ــا يــتح ـ ــدث عــن
رون ــال ــديـنـي ــو جت ــده وك ــأنه ي ــروي قـص ــة غ ــريـب ــة ال
تصدق.
ويقــول اسبـينـوزا "انـني اتـذكــر اول مبــاراة له .فقـد
كـانت لـدينـا مبـاراتـان االولـى للفـريق (أ) ،والثـانيـة
الف ـ ــريق (ب) .والن رون ـ ــال ـ ــديـنـي ـ ــو لـم يـت ـ ــدرب مع
الفــريق جعلـته يجلـس يف دكـة االحـتيــاط للفــريق
(ب) .ولكـنه لـم يـبــد اي اعـت ــراض علــى ذلـك وبعــد
مضـي خمس دقـائق ،ادخلته الـى امللعب وكـانت اول

ملسة له للكـرة يف اجلانب االيسر من امللعب .وتسلم
الكـرة بصـدره وكـان املـدافـع خلفه مبـاشـرة ،وبعـدهـا
رفع الكـرة الى اخللف مـرة وثانيـة ثم ثالـثة قبل ان
ميرر الكـرة التي ادت الى احـراز هدف .ولنتـذكر انه
كان يف التاسعة من عمره.
"وق ــد اصـيـب احل ـش ــد ال ــذي ك ــان يحـيـط بـ ــامللعـب
بــالــذهــول ..وكــان مــدرب الفــريـق املنــافـس غ ــاضبــا
وقــال :مــا هــذا؟ كـيـف ميكـن ان ي ــوضع صـبـي مـثل
هــذا ضـمـن االحـتـي ــاط .وشعــر والعـبــوه ب ــالغـضـب
واالذالل.
"واتــذكــر ان الفــريق كــان فــريق االحتــاد الــري ــاضي
ل ـب ـنـك ال ـبـ ـ ــرازيل النـه بع ـ ــد انــته ـ ــاء امل ـب ـ ــاراة دعــي
رونـالـديـنيـو لالنـضمـام إلـى الفــريق .والفـرق الـتي
كنــا نلـعب ضــدهــا ك ــانت فــرق انــدي ــة كبــرى لــديهــا
العـ ــديـ ــد مـن امل ـ ــرافق الـ ــريـ ــاضـيـ ــة مــثل احـ ــواض
الــسبـاحـة .وكـانـوا يـدعـون رونـالـديـنيــو لالنـضمـام
الــيهــم اال انه كـ ــان دائـمـ ــا يـ ــرفــض ذلـك .ولـم نـكـن
نستطيع حتى اهدائه فانيلة للعب بجانبه".
والفـريق الـذي يتحـدث عنـه اسبيـزازا ال يتـبع لنـاد
مشهـور بل لنـاد ريــاضي صغيـر تـابـع للشـركـة حيث
ميارسـون اللعـبة يف الـقاعـات املغلقـة ويشـارك فيـها
خمسة العبـني يف كل جانب .وهي لعبـة ذات شعبية
ك ـب ـي ـ ــرة يف ال ـبـ ـ ــرازيل .ويـ ـ ــرى الع ـ ــدي ـ ــدون ان ه ـ ــذه
املـب ــاري ــات تــسهـم يف الـنج ــاح الـبعـي ــد امل ــدى ال ــذي
حترزه البرازيل.
فقـد بــرز العبـون مـثل ري يلـينــو ،وسقــراط ،وزيكـو
من خـالل املشـاركـة يف مثل هـذه املبـاريـات .ويـوضح
اسـبـيـن ــوزا ذلـك بقـ ــوله "الن الـلعـب يـتـم يف مـلعـب
صغـير ال تكون هـنالك اهميـة للركض والـسرعة بل
لتمرير الكرة مـرة واخرى وثانية بل وعاشرة ،ولهذا
الــسبـب يعــرف رونــالــديـنيــو مـعنــى املـســاحــة الـتي
يلعـب ضـمـنهــا بـطــريقــة جـيــدة .وان علــى الالعـب
ابقاء الكرة قريـبا منه ولهذا جتده يجـيد السيطرة
عل ــى الك ــرة .وكل الع ــابه امل ــاه ــرة تـتـم يف م ـس ــاح ــة
ضيقة".
وقد ظل رونـالديـنيو مع فـريق الشـركة حتـى بلوغه
الـرابعـة عـشـرة مـن العمــر وذلك عنـدمـا وقـع للعب
محتـرفا مع نـادي فريق غـرمييو احمللـي .وقد منعه
العقــد مع الفــريق مـن لعـب املبـاريــات اخلمــاسيـة.
ولكنه كان يهرب للعب فيها الى ان مت ضبطه.
ويقول اسبينـوزا "كنا نقول له دائماً :اذهب الصالح
اسنانك وتقوميها اال انه لم يكن يذهب الى طبيب
االسـنـ ــان .امـ ــا الـيـ ــوم فـ ــاسـت ـطــيع ان ارى انـه يعـ ــد
وسيما رغم ذلك".
ومـ ــازال اسـبـيـنـ ــوزا علـ ــى صلـ ــة بـ ــالالعـب الـكـبـيـ ــر
رونــالــديـنيــو .ولــديه هــديــة يـعتــز به ــا هي قـميـص
فريق برشلونة بتوقيعه.

