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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االحد 4 يوليو 2010

)أ.پ(صدمة على وجه روبينيو وفابيانو وميلو وكاكا عقب هدف هولندا األول في مرمى البرازيل 

هدف البرازيلي ميلو باخلطأ في مرمى جوليو سيزار فتح الطريق لهولندا للفوز والتأهل لنصف النهائي

دونغا: فشلنا في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في الفوز باللقب
اعترف مدرب املنتخب البرازيلي 
كارلوس دونغا بفشل فريقه في 
حتقيق الهدف الرئيسي املتمثل في 
إحراز لقب كأس العالم اثر اخلسارة 
أمام هولندا في بورت اليزابيث في 

الدور ربع النهائي.
ف����ي املؤمتر  وق����ال دونغ����ا 
الصحافي: »لم ننجح في حتقيق 
الهدف الرئيسي الذي جئنا من أجله 
هنا في جنوب افريقيا: ان نصبح 
أبطاال للعالم، مضيفا »حققنا نتائج 
جيدة في السنوات األربع األخيرة 
وبالنظر الى الالعبني الذين منلكهم 
كان بإمكاننا حتقيق نتيجة أفضل 

هنا. 
عشت جتربة جيدة مع هؤالء 
الالعبني، وأعرب عن تقديري لكل 
ما قدم����وه للمنتخب البرازيلي«. 
وتابع »كن����ا نع����رف أن املباراة 
س����تكون صعبة، كن����ا أفضل في 
الشوط األول، لكننا لم نكن كذلك 
في الشوط الثاني حيث فشلنا في 
احلفاظ على هذا املستوى ولم نكن 
مركزين كما يجب. كنا نعرف جيدا 
مثل هذه التفاصيل الصغيرة مهمة 

في كأس العالم«.
وأردف قائال: »ط����رد فيليبي 
ميلو؟ اللعب بعش����رة العبني في 
العالم وضد العبني رائعني  كأس 

قد تعاق�����د مع دونغ����ا عام 2006 
عقب خ���روج منتخب بالده من 
الدور ذات����ه بإشراف كارل���وس 
البرتو باريرا اثر اخلسارة أمام 

فرنسا 0 � 1.

مثل الهولنديني، يجعل األمور أكثر 
صعوبة دائما. اللعب كان خشنا 
وكانت هناك أخطاء. اس���تبدلت 
باستوس خوفا من طرده ألنه تلقى 
بطاقة صفراء لم يكن يستحقها، 

على الرغم من ان ذلك ليس عذرا 
بالنس���بة لنا«. وأكد دونغا انه 
البرازيل����ي  عقده مع االحت���اد 
انته��ى عق����ب اخلس���ارة أمام 
هولندا. وكان االحتاد البرازيلي 

أكد انتهاء عقده مع االتحاد البرازيلي وأعلن تحمله مسؤولية الفشل

أخطاء الدفاع والحارس أطاحت بـ »السامبا« وصعدت بالطاحونة الهولندية لنصف النهائي
لّقن املنتخب الهولندي نظيره البرازيلي درسا قاسيا 
وأطاح به من البطولة، وأصبح املنتخب الهولندي أول 
املتأهلني للمربع الذهبي في البطولة. ويدين املنتخب 
الهولندي بفضل كبير في هذا الفوز إلى املدافع البرازيلي 
فيليبي ميلو الذي س���جل هدفا عن طريق اخلطأ في 
مرمى فريقه وتع���رض للطرد في الوقت الذي بحث 
فيه فريقه عن هدف التعادل .واستحق شنايدر الفوز 
بجائزة أفضل الع���ب في املباراة لتكون املرة الثالثة 
في البطولة احلالية الت���ي يفوز فيها بهذه اجلائزة. 
وش���هدت الدقيقة 73 طرد الالعب البرازيلي فيليبي 
ميلو للخش���ونة املتعمدة مع آريني روبن ليضاعف 

بذلك من صعوبة املهمة على فريقه.
وأصبح ميلو بذلك ثامن العب يطرد ببطاقة حمراء 
مباشرة خالل هذه البطولة والالعب اخلامس عشر الذي 
يطرد على مدار البطولة سواء ببطاقة حمراء مباشرة 
أو باثنتني من البطاقات الصفراء. والفوز هو اخلامس 
على التوالي للمنتخب الهولندي في البطولة احلالية 
وهو التاسع على التوالي للفريق بشكل عام كما أنها 
املباراة الرابعة والعشرون على التوالي التي يحافظ 

فيها الفريق على سجله خاليا من الهزائم.
وخرج املنتخب البرازيلي بذلك من دور الثمانية 
لبطولة املونديال الثاني على التوالي وتبدد حلمه في 
إحراز اللقب العاملي السادس قبل مونديال 2014 الذي 

تستضيفه البرازيل.
وكانت املباراة هي الظهور اخلامس على التوالي 

للمنتخب البرازيلي في دور الثمانية ببطوالت كأس 
العالم بينما كانت امل���رة األولى التي يخوض فيها 
املنتخب الهولندي دور الثمانية منذ مونديال 1998 
كم���ا أصبحت املرة األولى الت���ي يصل فيها للمربع 
الذهبي منذ 1998. وعدل املنتخب الهولندي بهذا الفوز 
كفة مواجهاته م���ع املنتخب البرازيلي حيث أصبح 
الفوز في املباراة هو الثالث له في عش���ر مواجهات 
مع السامبا البرازيلية بينما حقق املنتخب البرازيلي 
الفوز في ثالث مباريات أيضا وتعادل الفريقان في 

أربع مواجهات.
وكان من بني هذه املواجهات ثالث مباريات سابقة 
في بطوالت كأس العالم حيث انتهت مباراة الفريقني 
ف���ي الدور الثاني مبوندي���ال 1974 بفوز الطاحونة 
الهولندية 2 � 0 عندما اشتهر الفريق بأسلوب »الكرة 
الش���املة« بقيادة جنمه األسطورة يوهان كرويف. 
ولكن املنتخب البرازيلي حقق الفوز في املواجهتني 
األخريني وفاز 3 � 2 في دور الثمانية ملونديال 1994 
بالواليات املتح���دة ثم بضربات الترجيح في الدور 
قبل النهائي ملونديال 1998 بفرنسا بعد تعادلهما 1 � 1 
علما بأن املدرب كارلوس دونغا املدير الفني للمنتخب 
البرازيلي حاليا كان قائدا للفريق في البطولتني. كما 
كان العبا في صفوف الفريق البرازيلي في مباراة ودية 
فاز فيها على هولندا 1 � 0 في أوائل التسعينيات من 
القرن املاضي بينما كانت الهزمية هي األولى لدونغا 

أمام املنتخب الهولندي.

الحسرة وخيبة األمل على وجه مدرب 
البرازيل كارلوس دونغا عقب الخسارة 

من هولندا والخروج من المونديال 
)أ.ف.پ(

قفوا دقيقة حدادًا
ماذا تفعل ل���و كان لديك الع���ب »أحمق« مثل 
البرازيلي فيليبو ميلو والعب ذكي مثل الهولندي 
ويسلي س���نايدر؟ األكيد انك ستصفع األول على 
خده األمين وتقبل الثاني على خده األيسر، ما ذنب 
البرازيل »مدربا والعبني ومحبني« عندما يتقدم فريقها 
بهدف ثم يتأخر بالنتيجة 1-2 شأنه شأن أي فريق 
آخر ثم يأتي العبه ميلو »تربية« الدوري االيطالي 
اخلشن ويدوس بقدمه الهولندي آريني روبني أمام 
احلكم ويحصل على بطاقة حمراء مستحقة )73(، 
قد جند الع����ذر للبرازيلي ميلو نفس������ه عندما 
أسكن الكرة في مرماه ملصلحة خصمه فكل العب 
مع���رض للخطأ ولكن ال عذر ل���ه أبدا في تصرفه 
األهوج وخروجه مط����رودا ف���ي وقت »الذروة« 
وعندم�������ا كان فريقه بحاج���ة خلدمات كل العب 

إلدراك التعادل. 
لم حت�������زن امل���دن البرازيلي�������ة وحده����ا 
خلس�������ارة السامبا، لم تبك س���او باولو فريقها 
ولم تولول ريودي جانيرو على هزميتها فالعالم 
كله بات حزين���ا حتى الهولنديون، متنوا لو انهم 
أخرجوا فريقا آخر غير البرازيل ألنهم، أي الهولنديني، 
أصحاب ذوق وفن ومهارة ويقدرون متاما الفنانني 
و»احلرفيني« والرسامني أمثالهم، خسرت البرازيل 
»شوطا« واحدا من هولندا وخرجت من املونديال 
ولو كانت قوانني الك���رة عادلة لطلبت من احلكم 
»السيئ« الياباني نيشيمورا متديد املباراة شوطا 
ثالثا بعدما فازت البرازيل في الشوط األول »لعبا 
ونتيج����ة« وفازت هولندا في الشوط الثان���ي لعبا 
ونتيجة أيضا، ففي مثل هذه احلالة فإن الضرورات 

تبيح احملرمات. 
خس�������ر ك����أس العال����م »برازيليا« وكسب 
هولندا، وخسرنا فرس����ان في الكرة وكسبنا أبطالها 
اجلدد القادمني بقوة للمنافسة على اللقب الكبير، 
خسرنا كاكا وروبيني����و ومن معهما باستثن����اء 
ميل����و وبقي معنا س���نايدر وروبن ومدربهم�����ا 
املتمكن بيرت فان مارفيك والذي توجه الى منتقديه 
بعد الفوز متساءال »من يضحك اليوم بعدما سخرمت 

مني عقب تعييني مدربا للمنتخب«. 
قفوا دقيق����ة حدادا على خروج البرازيل وبعدها 
قفوا طوي���ال احترام�����ا للطواح���ني الهولندي�������ة، 
قفوا لهم ولتاريخهم »األبيض«، قفوا ألحفاد كروي�ف 
ونيسك����نز وصفقوا لفوزهم الثم����ني، قفوا لهولندا 
وقولوا لها »الكبير هو من يهزم الكبير«، قف�����وا 
للمرعب س���نايدر واس���ألوه: من أي���ن لك كل هذا 
اإلبداع؟ وهل كان ريال مدريد »عاقال« عندما باعك 

الى انترميالن؟
وفي طريقكم وانتم تودعون البرازيل، اذهبوا الى 
منتخب غانا وقولوا لهم ماذا تريدون أكثر من ذلك، 
ضربة جزاء ف���ي الدقيقة 120 تنقلكم الى نص���ف 
النهائي؟ ولسنا مع الق���ول ان ركالت الترجي����ح 
رك����الت »حظ« امن����ا تتطل���ب العبا متمكن�����ا 
يجيد قراءة زوايا املرمى جي����دا ويض�����ع كرته 

في الزاوي����ة املناسب���ة بش��كل دق��يق.
ناصر العنزي

وأوضح 
دونغ���������ا 

ف���ي مؤمت���ر 
ف���������ي  صحا

لنس���ب��������ة  با «
ملس���تقبلي ف����ان 
اجلميع يعرف اني 

مهام�ي  تسلمت 
عام 2006 ومل�دة 
4 اع����وام. كنت 
سعيدا بتدريب 

هذا الفريق طيلة 
الس���نوات األربع 

املاضية.
حققنا نتائج جيدة 
الس���ن��وات  في هذه 
وبالنظ���ر الى الالعبني 
الذين منلكه����م كان 
بإمكاننا حتقيق نتيجة 
أفضل هنا«. واعترف 
بتحم��������ل  دونغ���ا 
مس���ؤولية الفشل في 
جن�������وب افريقي���ا، 
وق��ال: »املدرب يتحمل 
دائم���ا املسؤولي���ة. 
أحت���مل اجلزء األكبر 
املس���ؤولي��ة،  م���ن 
لكننا جميعا نتحمل 

املسؤولية«.


