الــصـحف الــربيــطـــــانــيـــــة :روين طـفل غــبــي ومــتهـــــور
واريكسون ثعبان ومدرب فاشل
"هـ ــذه نهـ ــايـ ــة العـ ــالـم" "حت ـطــم أمل
اجنلـت ــرا للفــوز ب ــالكــأس مــرة أخــرى"
"انـته ــى كل شـيء مـن خالل ال ــدم ــوع"
و"فــشلـت اجنلـتــرا مـن جــدي ــد" "لعـبــة
الـ ـبـ ــك ـ ـ ــاء وال ـ ــي ـ ـ ــأس لـلـ ـمـالي ــني" هـ ـ ـ ــذه
مجـم ــوع ــة مـن العـن ــاويـن ال ــرئـي ـسـي ــة
لل ـصـحف الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة بعـ ــد خـ ــروج
اجنلتــرا من كـأس العــالم لكـرة القـدم
يف دور ربع الـنه ــائي بـسـبب فــشلهــا يف
ركالت الترجيح ضد البرتغال.
وقد سيـطرت الهـزمية علـى كل وسائل
االعالم الـبـ ــري ـطـ ــانـيـ ــة وكـ ــان اخلـبـ ــر
الــرئـي ـسـي يف الـن ـشــرات االخـبــاريــة يف
شبكات اإلذاعـة والتلفزيون وكذلك يف
الـ ـصـحف س ـ ــواء ك ـ ــانــت املـ ـط ـب ـ ــوع ـ ــات
الشعبية التابلويد أو القومية البالغة
الـنف ــوذ ،وق ــد أصـيـبـت اجنلـت ــرا كـله ــا
بـالـوجـوم واليـأس بعـد بلـوغ البـرتغـال
الـدور نـصف النهـائي ملـونـديـال املـانيـا
بعـد فـوزهــا البـاهـر بــركالت التــرجيح
الـتي ال يـجيــدهــا الفــريق االجنـليــزي
وذلـك عل ــى نح ــو ي ـشـبـه اللعـن ــة الـتـي
تطارد العبيه.
وركـزت الـصحف علـى مـشـاعـر احلـزن
واأللــم ب ــني الالع ـبــني ال ـ ــذيــن ك ـ ــان ـ ــوا
دم ـ ـ ــوعهــم وه ــم يحــن ـ ـ ــون
يغ ـ ـ ــالـ ــب ـ ـ ــون ـ
ـ
رؤوسهـم بـني خـيـب ـ ــة أمـلهـم وأس ـ ــاهـم
البالغ.
وقـد طغـت أنبـاء الهـزميــة ليـس فـقط
علــى صفحــات الــريــاضــة ولـكن أيـض ـاً
علـ ــى ال ـصـفحـ ــات الـ ــرئـيـ ـسـي ـ ــة يف كل
الـ ـصـحف ،بـل عل ـ ــى ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر مــن
الــصفح ــات ال ــداخلـي ــة بـني الـتق ــاري ــر
االخبـاريــة والتعـليقــات وآراء اخلبـراء
يف اللعـب ــة اجلـمـيل ــة الـتـي اخـت ــرعه ــا
االجنلـيـ ــز ولكـنهـم ف ــشل ــوا يف حتقـيق
الفوز بالكأس فيها منذ عام 1966.
وتق ــول الـصـحف ان الالعـبـني لـي ـس ــوا
هـم وحدهـم الذيـن يشعـرون باحلـسرة
وخيبـة األمل ولكن آمـال أمة بـأكمـلها
قد تبددت".
وك ــانـت وس ــائـل االعالم ق ــاسـي ــة ج ــدا
بــالـن ـسـبــة لـتــوجـيه اللــوم الــى مــدرب
الفـريق االجنليـزي اريـكسـون وحـملته
مـ ـسـ ــؤولـي ـ ــة الهـ ــزميـ ــة وكـ ــانــت بعــض
العـن ــاويـن ت ــزأر "ب ــاي بـ ــاي اريك ـس ــون
اجلشـع وعدمي املـسؤولـية وملـاذا حصل
علـى مبلغ  35مليـون جنيه استـرليني

من احتاد كرة القدم يف اجنلترا؟".
ولكـن بعض وسـائل االعالم حـاولت ان
تكـون اكثـر تـوازنـاً من خـالل تسـاؤلهـا:
"هل نلـوم الالعبني ام املـدرب بـالنـسبـة
له ـ ــذا الفـ ــشل املـتـك ـ ــرر خ ـ ــاص ـ ــة ام ـ ــام
البرتغال؟"
ـس ـ ــون ـق ـ ــد ـق ـ ــدم اعــتـ ـ ــذاره
وك ـ ــان اريـكـ ـ ـ
ـ
لـلمــشجعـني واجلم ــاهيــر بعــد هــزميــة
فريقه وذلك قبل انـتهاء خدمته حيث
كــان مـن املقــرر من قـبل املــونــديــال انه
سـيـنهـي عقـ ــده مع احت ــاد كـ ــرة الق ــدم
عقب خـتام املـباريـات وفقـاً التفـاق بني
اجلانبني مت ابرامه منذ أشهر عدة.
وتقــول صحـيف ــة "ذي صنــداي تــاميــز"
يف مــوضــوعهــا الــرئيـسـي "لقــد انـتهــى
العــذاب يف األقل بعـد سـاعـات طــويلـة
من القلق والتوتر والترقب.
واتـفقت كل الصحف البـريطانيـة على
ان اجنلـت ــرا ت ـســتحق ف ــريق ــا وم ــدرب ــا
علــى نحـو أفـضل وأشـارت الـى ان هـذه
هـي املــرة الـثــالـثــة الـتـي يخ ـســر فـيهــا
الف ــريق يف تــصفـي ــات ال ــربع الـنه ــائـي
أي ـ ــدي ف ــيل ـيــب
عل ـ ــى ـ
ـدي ـ ـ ــال ـ
ـون ـ ـ ـ
للـ ــم ـ ـ ـ
سك ــوالري ال ــذي ك ــان م ــدربـ ــا للف ــريق
الـب ـ ــرازيلـي مـن قــبل وحـ ــالـيـ ــا مـ ــدرب
الفريق البرتغالي اآلن.
ومن جـانبه يقول جـاري لينيكـر كابنت
الفـ ــريـق االجنلـيـ ــزي س ـ ــابق ـ ــا واملعـلق
الـ ــريـ ــاضـي حـ ــالـي ـ ــا يف صحــيفـ ــة "ذي
صـنـ ــداي تـلجـ ــراف" إن اريـكـ ـسـ ــون لـم
يوفـر الفرصة املناسـبة مطلقا للفريق
وهــاجم لـينـيكــر بـشــدة مــدرب الفــريق
الــذي رمبــا أصبـح اليــوم كبـش الفــداء
بالنسبة للصحافة والرأي العام هنا.
ويــرى املعلق البـارز ان اريـكسـون أخفق
يف اختيـار الالعـبني املنــاسبني وتـوفيـر
الـتـ ــوازن امل ــطلـ ــوب ،و"بـ ــالـتـ ــالـي ف ـ ــإنه
أخفق متاما".
أم ــا صحـيف ــة "ذي مـيل أون صـن ــداي"
فق ـ ــد وصفـت م ـ ــا ج ـ ــرى ب ـ ــأنـه "لعـن ـ ــة
ركالت اجلــزاء الـتــرجـيحـي ــة" ووصفـت
واين رونـي املهــاجم الــرئيـسـي للفــريق
بـأنـه تصـرف كـطفل غبـي ومتهـور بعـد
ان داس أحـ ــد الالعـبـني الـبـ ــرتغ ــالـيـني
ودخل يف مشاحنـة استخدم فيها يديه
معه ،وبـالتالي فإن طرده بعد الدقيقة
الـسـتني مـن املبـاراة كـان مبثـابـة كـارثـة
ال ـ ــذي ـك ـ ـ ــان يعـ ـ ــول اآلمـ ـ ــال
ـلف ـ ـ ــريق ـ
ل ـ

صديقة رونالدو ترتقب مصري ًا جمهوالً!
قـصــص احلب وال ــزواج يف حيــاة
الالعبـني ال تنتـهي دائمـا نهـايـة
سعـي ــدة .ورمب ــا يــصعـب ت ـص ــور
مدى بـؤس (سيـمون كـان) زوجة
ح ـ ـ ـ ـ ــارس امل ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــى الـعـج ـ ـ ـ ـ ــوز
لـلمـنتـخب االملــاني اولـيفــر كــان
( 34عامـا) والذي تعـرض الزمة
مـنـتــصف العـم ــر مــبك ــرا .ورغـم
انه ــا ك ــانـت ح ــامـال يف شه ــره ــا
الثــامن يف ابـنهمــا ديفيـد اال أن
'كـ ــان' هجـ ــرهـ ــا الـ ــى مـ ــذيعـ ــة
الـتلـيفــزيــون الــشقــراء فـيــريـنــا
كـيــرث ( 22عــام ــا) .ولالحـتفــال
بحـبهمـا كــان االثنـان يخـرجـان
يف حـلتـني متـشــابهـتني بــاللــون
االبـ ـي ـ ــض ..وب ـ ـ ـ ــدأت االه ـ ـ ـ ــداف
تـت ـس ــرب ال ــى شـب ــاك ك ــان .ولـم
تـفـلـح اجـ ـ ـ ــازة م ـ ـصـ ـ ـ ــاحلـ ـ ـ ــة مـع
سـيمــون يف اصالح االمـور حـيث
امـضى كـان اغلبهـا علي الـهاتف

مع كيـرث .وكــان الطالق سـريعـا
ومـ ـ ــؤملـ ـ ــا ..وكـ ـ ــان هـ ـ ــو احلـ ـ ــارس
الث ــاني ح ــاليــا للـمنـتخـب بعــد
ينز ليمان.
وال يع ــرف اح ــد اذا ك ــانــت ريك ــا
دي اولــيفـيـ ــرا احـ ــدث صـ ــديقـ ــة
لـرونالدو جنـم منتخب السـامبا
سـتـلقـ ــى م ـصـيـ ــر سـ ــابقـ ــاتهـ ــا..
ومــنهـن سـ ــوزانـ ــا ال ــشهـيـ ــرة ..ام
س ـي ـنــتهــي االم ـ ــر ب ـ ــال ـ ــزواج مــن
البــرازيلي الـذي اصـبح ينـافـس
دون جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان يف ق ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ــه
الرومانسية .ورغم تألق رونالدو
يف امللعـب اال أنه فشل مـرتني يف
الـ ـ ــزواج .والـ ـط ـ ـ ــريف ان زوج ــته
الـســابقــة ميـلني فــازت ببـطـولـة
العـالم يف الـسـيطـرة عـلي الكـرة
عام  1998بعـدما ابقـت الكرة يف
الـه ـ ـ ــواء دون ان تـل ـم ـ ــس االرض
تسع ساعات كاملة.

الكـثـي ــرة علـيه علــى الــرغـم مـن صغــر
سنه ( 20عاما فقط).
وصبت املطبوعة يف صفحة كاملة جام
غضبها على اريكـسون وقالت إنه ليس
حـزينـاً علـى هـزميـة الفـريق ألنه رجل
ال يـتسم بـالوفـاء فهو سـويدي ،يـسعى
فقـط إل ــى الكــسب املــادي مـن خالل 4
ماليـني جـنـيه سـن ــويـ ـاً ك ــان يـتـلق ــاه ــا
كـراتب عالوة عـلى ميـزات أخرى كـثيرة
بلغت يف مجموعها  34مليون جنيه.
ووصفـت الــصحـيفـ ــة اريك ـس ــون ايـض ــا
بالثعبـان الذي كان "مهندس الهزمية"
وقـالت انه فـشل خالل  5أعـوام ونصف
الع ــام يف إله ــام الالعـبــني أو متكـيـنهـم
من حتقيق النصر.
وقـالـت صحـيفــة "نيـوز أوف ذي وولـد"
الـشعبيـة الواسـعة االنتـشار يف مقـالها
االفـتتــاحـي ان الالعـبني االجنـلي ــز لم
ـلق ـ ــا خالل م ـب ـ ــاري ـ ــات
يـ ــت ـ ــألق ـ ــوا مـ ـط ـ
املـونـديـال ،ولـكنهــا ايضــا وجهت اللـوم

املواطن االملاين
يدفع رضيبة املونديال
أشــار اسـتـطـالع للهـيـئــة االحتــاديــة
االملـانية نـشرته "بـرلينـر تسـايتوجن"
ال ـ ــى أن زي ـ ــادة اس ـتـهالك ال ــط ـ ــاق ـ ــة
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اسـ ـ ـتـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام الـف ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــادق
والك ــافـيـت ــري ــات اثـن ــاء فـت ــرة ك ــاس
العــالم أدى الـى زيــادة االعبــاء علـى
مـستــوى حيـاة املــواطن االملــاني فـى
شهر.
وبــاملقــارنــة بــالـشهــر الـســابق تــزايــد
التـضخـم بنــسبــة 2ر % 0وبــاملقــارنــة
بــالعــام املــاض ــى ازدادت من 9ر 1الــى
0ر % 2االن ك ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا زادت أخ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــار
معــدالت الـتـضخـم ف ــى كل احلــدود
االوروبـيــة وهــو مــا حــذر مـنه نــووت
فــيل ـنـك ع ــضـ ـ ــو اجمللـ ــس االوروب ـ ــى
للبنك املركزي.
ولـم ي ـسـتــبع ــد ن ـظـي ــره عــضـ ــو ايف
ميــرش بـنك زيــادة الفــائــدة مــشيــرا
الـى أنهـم لم يـذكـروا أبـدا بـأنهــا لن
تـزيـد كل ثالثـة أشهـر ولكن مجـلس
ال ــبـ ـنــك حـ ـ ـ ـ ــدد يف  3آب مـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــدا
جللــستـه ولن يــستـبعــد فـيهــا اقــرار
زيادة الفائدة

شرياك وراء التألق
الفرنيس
ك ــان حلــض ــور ال ــرئـي ــس الف ــرن ـسـي
جاك شيـراك موقعة فرانكفورت اثر
السحر علـى الديكة الفـرنسية التي
هبـت من غفـوتهـا بـصيحـة ايقـظت
الـع ـ ـ ــالــم كـلـه لــيـ ـ ـشـه ـ ـ ــدوا سـق ـ ـ ــوط
السـامبـا بالـقاضـية الـفرنـسيـة ،فلم
ي ــظه ـ ــر جن ـ ــوم ف ـ ــرنـ ــس ـ ــا مــن االداء
القـوي والروح الـعاليـة والقتـالية يف
كل مـبــاريــاتهـم مـثل مــاكــانــوا علـيه
امــام البــرازيل ليـسجلــوا حضــورهم
وتـ ـ ـ ــألـقـه ــم وجـ ـ ـ ــدارتـه ــم ويـع ــيـ ـ ـ ــدوا
لالذهــان نفـس املـشهـد الــذي صفق
لهم فـيه العالـم كله يف مونـديال 98
 .ويـبـ ــدو ان م ـ ــواجهـ ــة الـيـ ــوم امـ ــام
الـب ـ ــرتغـ ــال مبـ ــا حتـمـله مــن معـ ــان
كـثيــرة لهــا داللـتهــا لــدى الفــريـقني
سوف تـأتي بـكل اركان احلـكومـة من
البلــدين .لـكن الـواضح ان الــرئيـس
شـي ــراك ه ــو مبـث ــاب ــة احلــظ ال ــذي
يـتف ــاءل به الفــرن ـسـيــون وهــذا ســر
تـ ــوجه زيـ ــدان وتـيـ ــري هـنـ ــري نحـ ــو
مـنــصـ ــة كـبـ ــار ال ـضـي ـ ــوف ملـ ــوحـني
فـ ـ ــرح ــني بعـ ـ ــد هـ ـ ــدف هــنـ ـ ــري مــن
صنـاعـة املـوهـوب زين الـدين زيـدان.
فـهل ي ـتـك ـ ــرر املـ ــشه ـ ــد الــيـ ـ ــوم عل ـ ــى
حسـاب البرتغال ام ان الـديكة سوف
تـك ــتفــي بـ ــصح ـ ــوة ي ـ ــوم االط ـ ــاح ـ ــة
بالسامبا!!

ـس ـ ــون قـ ـ ـ ــائلـ ـ ــة "إن
ـال ـ ــرئ ـيـ ـ ـســي الريـك ـ ـ ـ
الالعـبـني كـ ــانـ ــوا يـ ـسـتـحقـ ــون مـ ــا هـ ــو
أفضل" ،بعد ان سـمح احتاد كرة القدم
االجنـليــزي له بــأن يــرتـكب خـطــأ بعــد
آخر وعلى نحو انتهى بكارثة كبيرة".
وقــد وصف اريكـســون من جــانبـه روني
بع ــد اله ــزمي ــة وط ــرده مـن املـب ــاراة مع
البـرتغـال بـأنه "الـولـد الـذهـبي" الـذي
ينـبغي احملــافظــة عليه ورعــايته بـرغم
طباعه احلادة.
أمــا صحـيفـة "ذي أوبـزرفـر" الـرصـينـة
ج ـ ــرى بـ ـ ـ ــأنه "عـ ـ ــار
فق ـ ـ ــد وصفــت ـم ـ ــا ـ
ـ
بــاجنلتـرا" وتـســاءلت عـن أسبـاب فـشل
ـرب ـ ـ ـ ــات ال ـ ــت ـ ـ ـ ــرجـ ـيـح
ض ــــ ـ
ال ــف ـ ـ ـ ــريـق يف ـ
احلاسمة.
أم ـ ــا صحــيف ـ ــة "ذي ان ـ ــدب ـن ـ ــدانــت أون
ـ
صـنـ ــداي" فق ــد اســتع ــانــت بخـبـي ــر يف
الطب النفسي لكي يفسر اسباب فشل
اجنلـت ــرا يف ت ـس ــدي ــد ه ــذه الـض ــرب ــات
الترجيحية.

منتخبات أمريكا اجلنوبية خارج اخلدمة
سـت غـيـب ا ملـنـت خـب ــات اال مـ ــري كـي ــة
اجل نـوب يـة عن ا لـدور قـبل الن هـائي
لل مـرة االو لــى م نـذ عـام  1982ب عـد
خـ ــروج ا لـب ـ ــرازيل ح ـ ــام لـ ــة ا لـل قـب
وا ملـمثلة االخيرة لل كـرة االمريكية
الال تـين يـة بـخ سـارت هـا ا مـام فـرن سـا

صفر  1-يف فرانكفورت .
و ف ـ ــر ن ـ ـسـ ـ ــا مع ا ل ـبـ ـ ــرت غ ـ ــال ا ل ـي ـ ــوم
االر بـع ـ ـ ــاء يف م ـي ـ ـ ــو ن ـيـخ يف ن ـ ـصـف
النهائي .
وش هــدت نـسـخ تــان ا خــر يــان ا يـضــا
ار بـعة مـنتخ بـات اوروب يـة يف نصف

وح ـ ـ ـ ـ ـصــل ذ ل ـ ــك
ـ
ا ل ـ ـ ـ ـنـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــي،
عـ ـ ــا مــي  1934ب ــب لـ ـ ــوغ ا يـ ـطـ ـ ــا ل ـيـ ـ ــا
و ت ـ ـش ـيـكـ ـ ــوس ل ـ ــو ف ـ ــا ك ـي ـ ــا وا مل ـ ــا ن ـي ـ ــا
ـس ـ ـ ـ ـ ــا  ،و  1966بـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــأ هـل
وا ل ـ ـن ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ
ا جنـلـ ـتـ ـ ـ ــرا وا ملـ ـ ـ ــا نـ ـيـ ـ ـ ــا ا لـغـ ـ ـ ــر بـ ـيـ ـ ـ ــة
والبرتغال واالحتاد السوفياتي .

بيليه :ال فائدة من حتميل الربتو مسؤولية اخلسارة
اعتبر اسطورة كـرة القدم البرازيلي بيليه
بــان خـســارة مـنـتخـب بالده امــام فــرنـســا
صف ــر 1-يف ربع نه ــائي مــونــديــال امل ــانيــا
يجب ان تكون درسا للنهائيات املقبلة.
ورأى بيليه يف حديث لصحيفة "اوغلوبو"
الـبرازيلـية" :بـان املستـوى الضعـيف الذي
ظهـ ـ ــر به جن ـ ــوم الـك ـ ــرة ال ـبـ ـ ــرازيل ـي ـ ــة يف
االوقـ ـ ــات الـ ــصع ـبـ ـ ــة كـ ـ ــان احـ ـ ــد ع ـ ـ ــوامل
اخلروج".
واضـاف "كـان تــرقب العــالم بـاكـمله جتـاه
املـنـتخـب الـب ــرازيلـي كـبـيــراً جــداً ،مــا ادى
الى ضغوطات نفـسية على الالعبني ،كما
ان قلــة الــوقـت لالعــداد الـبــدنـي لـم يكـن
كافيا وافتقد الى التنظيم التكتيكي".
واوضح "امتـن ــى ان ت ــؤدي ه ــذه اخل ـس ــارة
غـيـ ــر املـت ـ ــوقعـ ــة الـ ــى ان نـتـعلـم الـ ــدرس
ون ـ ـصـحـح بـعـ ــض االم ـ ـ ــور لـل ـنـه ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــات
املقبلة".
واكـ ــد بــيلــيه بـ ــان ال فـ ــائـ ــدة مـن حتـمــيل
املدرب كارلوس البرتو بايريرا او اي العب
مـ ـس ـ ــؤولـي ـ ــة اخلـ ـس ـ ــارة مـ ـشـي ـ ــرا ال ـ ــى ان
رون ـ ــال ـ ــدي ـن ـي ـ ــو "يــبق ـ ــى اف ــضل العــب يف
العالم".
وتــابع "يف بــرشلـونــة ،يتـدرب رونـالـديـنيـو
ويـلعـب ط ـ ــوال الع ـ ــام ويعـ ــرف حتـ ــركـ ــات
زمـالئه عــن ظهـ ــر قلـب ،ام ــا يف املـنــتخـب
الـبـ ــرازيلـي فــيحـت ــاج الـ ــى بعــض ال ــوقـت
للتأقلم".
وذكـ ـ ــر ب ــيل ــيه ب ـ ـ ــانه صـ ـ ــرح ق ــبل انـ ــطالق
املونـديال بـان املنتخب املـرشح قبل بـداية
البطولة "ال يبلغ ابدا النهائي".
وختم "كنت دائـما اتخوف مـن هذا االمر،
ففي عـام  1974دخل املـنتـخب الهــولنـدي
الـنهائـيات مـرشحا وفـازت املانـيا بـاللقب،
ويف ع ـ ــام  1982حـ ــصل االمـ ـ ــر نف ـ ـسـه مع
الـب ــرازيل امل ــرشح ــة بق ــوة الحـ ــراز اللقـب
العـ ــاملــي بقـيـ ــادة املـ ــدرب الـ ــشهـيـ ــر تــيلـي
سـ ــانـتـ ــانـ ــا واف ـضـل الالعـبـني ،وف ـ ــازت به
اي ـطـ ــالـي ـ ــا ،ولالسـف فقـ ــد ح ــصل االمـ ــر
نفسه يف مونديال املانيا احلالي وال ادري
ما اذا كان هذا االمر باملصادفة".

دروس

دروس اللعنة
واخـيــراً اعـتــرف كــارلــوس الـبــرتــو بــاريــرا
بخ ـطـ ــأه وحتـمـله مـ ـسـ ــؤولـيـ ــة مـ ــا حــصل
ملنتخـبه الذي خرج بـطريقة ممـاثلة التي
خرج بـها بـاريرا مـن احد االبـواب السـرية
ملكان ريودوجاني ولدى وصوله مع اجلهاز
الفني قادماً من املانيا.
ولم يجـد بـايـرا بـداً من مـواجهـة اجلمـوع
الــزاحفــة من مـشجعـي املنـتخب الـذهـبي
الذي أخـطر ان ينفك عقده الى عدة دول
اوربـية ملطار ريودو جـانيرو لم يجد سبيالً
ســوى االعـتــذار واالعـتــراف بــامل ـســؤولـيــة
واخل ـطـ ــأ رغـم الـكلـمـ ــات الـنـ ــابـيـ ــة الـتـي
استقبل بها
لقد وصف بـاريرا مـشهد هـزميته بـالدرب
القـاسي الـذي لم يـدخل اجنـدته من قبل
لكن رد االسطورة بيليه كان قد اثر تأثيراً
عـن ــدم ــا اسـتـط ــرد ان م ــا حــصل يجـب ان
يـكـ ـ ــون درس ـ ـ ـاً ل ـيـ ــس ل ـبـ ـ ــاريـ ـ ــرا ولالع ـبــي
املنـتخب بـل للمـســؤولني علـى شـؤون كـرة
القـ ــدم الـبـ ــرازيلـيـ ــة الـ ــذيـن دعـ ــاهـم الـ ــى
م ـ ـ ــراجـع ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـتـج ـ ـ ــرب ـ ـ ــة امل ـ ـ ــري ـ ـ ــرة
واسـتخالص الدروس والعـبر منهـا لكي ال
يـسقـط البــرازيليـون يف مـحطــة لم تـصل
الى مشارف نهائي املونديال مستقبالً.
الالفـت يف االم ــر ان الـ ــرؤوس الكـبـي ــرة يف
االحتـ ـ ــاد ال ـبـ ـ ــرازيلــي مـ ـ ــا زالــت يف غـ ـ ــرف
االنـذار املتـأخـر للخـروج من مـأزق احملنـة
البـرازيلية" اذ تواجه هـذه الرؤوس مشكلة
كبيـرة قد تعصف بها بـعد ان بدأت اصابع
االتهـ ــام تـ ـشـيـ ــر الــيهـ ــا لـك ـ ــونه ـ ــا الع ـ ــامل
ال ــرئيـسـي لالنـتكــاســة وعلـيهــا ان تــواجه
اللعـنــة عـنــدمــا سـمحــوا لـتــوزع عـنــاصــر
الفــريق علــى دول العــالـم مع انــديـتهــا يف
ال ــوقت الــذي ال يعــرفــون فـيه شـيئـ ـاً عمــا
يدور يف بالدهم مما يتعلق مبنتخبهم.
وكــان بيلـيه واضحـاً وهــو يطــالب االحتـاد
البـرازيـلي بــايجــاد حلـول ملــشكلــة العبـيه
ال ــذيــن ال يق ـضـ ــون مع مـنــتخــب بالدهـم
سوى سـاعات او ايـام يف احيان اخـرى عبر
معــسكـرات يف الــوقت الـذي يـفتـرض فـيه
ان يعمل االحتـاد البـرازيلـي ومعه اجلهـاز
الفني على انضاج اخطر مسالة يف اعداد
املـنتـخبــات الـتي يــطلق علـيهــا ب ــالتــأقـلم
ال ــذي غ ــاب مـن صف ــوف الـب ــرازيلـيـني يف
ال ـنـ ـ ـشـ ـ ــرة االخ ـيـ ـ ــرة حـ ـ ـســب االسـ ـطـ ـ ــورة
البرازيلية.
خليل جليل

