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دي يونغ يريد اللعب في النهائي
أعرب العب وسط هولندا نايغل 
دي يونغ عن أمله في أن ينجح باقي 
النهائية  املب����اراة  زمالئه في بلوغ 
للموندي����ال. وس����يكون دي يونغ، 
العب خط وسط مانشستر سيتي 
االجنليزي، واحدا من العبني اثنني 
أمام  الفريق  سيغيبان عن صفوف 

منتخب أوروغواي بعد غد الثالثاء 
في ال����دور نصف النهائي للبطولة، 
حيث ن����ال الالعب اإلن����ذار الثاني 
له في البطولة خ����الل املباراة التي 
تغلب فيها املنتخب الهولندي على 
نظيره البرازيلي.  أما الالعب اآلخر 
فهو غريغوري فان دير فيل مدافع 

الفريق الذي نال إنذارا أيضا من احلكم 
البرتغالي أوليغاريو بينكورينكا الذي 
أدار اللقاء. وق����ال دي يونغ: »كنت 
أعرف بالطبع أنني قد أحصل على 
بطاقة صفراء ولكنه كان اخلطأ األول 
لي في املباراة. كنت أعرف أن احلكم 
يحرص على إشهار بطاقة صفراء أو 

حمراء ولكن لم يكن لدي ما أفعله.. 
من املؤسف أن أغيب عن الدور قبل 
النهائي.. أريد اللعب بالطبع في كل 
املباريات وخاصة مباراة الدور قبل 
النهائي.. إنها مباراة مهمة للغاية«.
وذكر دي يونغ انه وضع بعض 
الضغوط على زمالئه بعد املباراة، 

وق����ال: »قلت لهم ف����ي غرف تغيير 
املالبس إنني لم أغب عن مباراة الدور 
قبل النهائي ألخوض مباراة حتديد 
املركز الثالث« في إشارة إلى رغبته 
في فوز الفريق بالدور قبل النهائي 
واملشاركة معه في املباراة النهائية 

يوم األحد املقبل.

»االنضباط« تدرس حالة طرد سواريز
أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم ان جلنة 
االنضباط التابعة له ت���درس حالة طرد 
مهاجم االوروغواي لويس س���واريز في 
الدقيقة 120 من مباراة منتخب بالده وغانا 
بس���بب تعمده ابعاد كرة بيده على خط 
املرمى، واوضح املتحدث باس���م االحتاد 
الدولي بيكا اودريوزوال »مثل جميع حاالت 

الطرد املباشرة، هناك عقوبة ايقاف ملباراة 
واحدة، جلنة االنضباط تقوم بدراسة حالة 

اي بطاقة حمراء«.
وأضاف »وهذا يعني ان جلنة االنضباط 
ستدرس القضية وتتخذ قرارا«، مشيرا الى 
انه ال يعرف متى سيتم اتخاذ قرار بشأن 

مدة االيقاف.

أخطاء في التشكيلة وإخفاق النجوم واهتزاز جوليو سيزار سبب خروج المرشح األقوى للقب

»السيليساو« من قمة العالم إلى الوداع من الباب الضيق

صورة البرازيل ونجومها اهتزت 
وظهرت على حقيقتها أمام 

»الطواحين الهولندية« التي دارت 
عليهم حتى »طحنتهم« )أ.پ(

هولنديات فرحن بالفوز على جنوم البرازيل جنون الهولنديني بالتأهل الكبير )أ.پ( حزن وحسرة أصابا مشجعا وابنته الصغيرة في بالد »السامبا«  

وحزن
فرح

م���رة أخرى خيب املنتخب البرازيلي آمال جماهيره العريضة 
بخروجه خالي الوفاض بخس���ارته أم���ام هولندا 1 � 2 في بورت 
اليزابيث ضمن الدور ربع النهائي. وسقط »السيليساو« من القمة 
الى احلضيض وشكل خروجه صدمة قوية وهو الذي كان مرشحا 
بقوة الى التتويج باللقب الس���ادس في تاريخه وتعويض خيبة 
أمل النس���خة االخيرة عندما توقف قطاره في الدور ربع النهائي 

أيضا باخلسارة أمام فرنسا 0 � 1.
كانت اجلماهير البرازيلية تعقد آماال كبيرة على منتخبها في 
العرس العاملي الستعادة البس���مة التي غابت عنها منذ التتويج 
بلقب النس���خة ال� 17 في كوريا اجلنوبية واليابان معا، وإضافة 
لقب جديد في قارة جديدة بعدما تذوقت طعم التتويج في القارات 
ال� 4 )أوروبا وآس���يا وأميركا اجلنوبية وأميركا الشمالية(، بيد 
ان ش���يئا من هذا القبيل لم يحدث وحتول احللم الى كابوس بل 
األكث���ر من ذلك ان املنتخب البرازيلي املصنف اول عامليا واملتوج 
بكأس القارات العام املاضي وكوبا أميركا 2007، ودع املسابقة من 
الباب الضيق بعد عرض باهت أمام املنتخب البرتقالي خصوصا 
في الش���وط الثاني. بوادر اإلقصاء بدت من الدور األول واملعاناة 
أمام كوريا الش���مالية )2 � 1( والبرتغال)0 � 0(، لكن الفوز الكبير 
على تشيلي )3 � 0 في ثمن النهائي( بعث اآلمال من جديد، قبل ان 
يتسرب الشك الى قلوب املشجعني البرازيليني منذ الوهلة االولى 
من مباراتهم أمام هولندا من خالل توتر أعصاب العبي السيليساو 
وسقوطهم في فخ استفزازات خصومهم باالضافة الى فشلهم في 
ترجمة الس���يطرة على مجريات الش���وط األول الى أهداف كانت 
ستضعهم في مأمن من أي ردة فعل برتقالية في الشوط الثاني.

وزاد الطني بلة ضعف الدفاع البرازيلي واخلطأ الفادح حلارس 

مرماه جوليو سيزار في إبعاد الكرة العرضية لويسلي سنايدر 
قبل ان يضعها فيليبو ميلو باخلطأ داخل مرماه.

وهو الهدف األول الذي يدخل مرمى البرازيل من نيران صديقة 
في تاريخ مشاركاتها في العرس العاملي الذي لم تغب عنه أبدا.

معاناة مع باستوس

معاناة البرازيل بدت أيضا من خالل املدافع األيس���ر ميش���ال 
باستوس الذي كان بعيدا عن مستواه وحار في كيفية إيقاف زحف 
اجلناح اري���ني روبن على غرار زمالئه، وإذا كان مدربه كارلوس 
دونغا انتبه الى ذلك وأخرجه خوفا من تلقيه إنذارا ثانيا، فانه لم 
يقو على فعل اي شيء أمام التدخل اخلشن ودون كرة مليلو بحق 
مهاجم بايرن ميونيخ فكان جزاؤه بطاقة حمراء دفع زمالؤه ثمنها 
غاليا ألنهم عجزوا طيلة الدقائق ال� 17 املتبقية عن إدراك التعادل 

أمام منتخب هولندي منظم بشكل جيد في جميع اخلطوط.
البطاق���ة احلمراء مليلو كانت الثانية للبرازيليني في البطولة 
بعد االولى التي تلقاها كاكا امام س���احل العاج في الدور األول، 
وه���ي عالمة واضحة على توتر أعصاب العبي السيليس���او في 
املباريات اخلمس الت���ي خاضوها في وقت كان من املفروض ان 
يتحل���وا ببرودة اعصاب بالنظر الى العبي اخلبرة في صفوفهم 
بدءا من حارس مرمى انتر ميالن جوليو س���يزار مرورا بالقائد 

لوسيو وصوال الى كاكا وروبينيو.

ضغوطات على الالعبين

لكن الضغوطات كانت كبيرة على الالعبني النهم كانوا مطالبني 
باللقب وال ش���يء س���واه،  وهو ما أكده كاكا نفسه بقوله »ليس 

هناك شخص حزين في هذا العالم اكثر من الالعبني. هناك العديد 
من األش���خاص املستاءين في البرازيل وأنا أدرك ذلك، لكن ليس 

هناك شخص أكثر استياء وحزنا من الالعبني.
إنها كأس عالم معقدة، املباريات صعبة والطريقة التي انهينا 
بها مش���اركتنا كانت سيئة«، مضيفا »بذلنا كل ما في وسعنا بل 
قمنا بجهود مضاعفة. تطلعاتنا كانت الفوز باللقب فقط، لكن ما 
حصل امس االول )اجلمعة( تسبب في حزن كبير. ارتكبنا خطأين 

فادحني كانا مصدري هدفي فوز الهولنديني«.

فشل دونغا

عبارته الشهيرة التي أطلقها كتحد لوسائل اإلعالم احمللية في 
الثالث من يونيو املاضي ارتد صداها ضده.

وقتها قال دونغا الذي خسر 7 مباريات من أصل 68 مباراة على 
رأس السيليساو )49 فوزا و12 تعادال(: »هناك بالتأكيد هنا )في 
جنوب أفريقيا( نح���و 300 صحافي برازيلي ينتظرون إقصاءنا 
من أجل ان يقولوا انهم كانوا على حق، وان املدرب كان محظوظا 

جدا في كوبا أميركا )2007( وكأس القارات )2009(«.
لم يسلم دونغا الذي لقب سابقا ب� »ترمينيتور« نظرا للعبه 
القاسي على ارض امللعب، من االنتقادات منذ بداية مشواره على 
رأس اإلدارة الفنية للسيليساو فأصبحت قلة خبرته مثار جدل 
كم���ا انتقد كثيرا لع���دم اعتماده اللعب اجلمي���ل الذي يتميز به 

املنتخب البرازيلي.

النجوم متواضعون

النجوم كانوا املش���كلة األساس���ية للسيليساو في جنوب 

افريقيا ألنهم لم يقدموا أبدا عرضا مقنعا يشفع لهم بإجنازاتهم 
السابقة سواء مع منتخب بالدهم او األندية التي يدافعون عن 
ألوانها خصوصا جنم ريال مدريد اإلسباني وأفضل العب في 
العالم عام 2007 ريكاردو كاكا و»الفتى املدلل« روبينيو اللذين 

قدما حملات فنية في فترات متباينة. 
وف���ي بالد اللع���ب اجل���ميل، الذي الي���زال يع��يش على 
إب���داع بي���ليه ومنت���خب 1970، ف����إن هذه العروض املخيبة 

ال تغفر.
أخطأ دونغا في اختيار التشكيلة املونديالية بتفضيله العبني 
ميلكون حسا دفاعيا أكثر من الهجوم كغرافيتي وجوليو باتيستا 
ونيلمار على حساب جنوم بدت احلاجة الى خدماتهم واضحة 
في جنوب افريقيا هم صانع ألعاب ميالن االيطالي رونالدينيو 
وزميله في النادي اللومباردي املهاجم الواعد الكس���ندر باتو، 
وأدريانو الهداف املتألق مع فالمنغو البرازيلي، والعب وسط 

سانتوس الرائع غانسو )19 عاما(.
اعتراف دونغا بالفشل جاء متأخرا و»حيث ال ينفع الندم«، 
لكن الش���يء األكيد هو ان إخفاقه في العرس العاملي سيغطي 
كليا على جميع اإلجنازات التي حققها مع السيليساو وسيبقى 

نقطة سوداء في مسيرته التدريبية.
»لم ننجح في حتقيق الهدف الرئيسي الذي جئنا من أجله 
هنا في جنوب افريقيا: ان نصبح أبطاال للعالم« كانت هذه هي 
الكلمات االخيرة لدونغا قبل التخلي عن منصبه بنهاية عقده 
مع االحت���اد البرازيلي الذي أصبح مطالب���ا أكثر من أي وقت 
مضى بتعيني مدرب قادر على حتقيق احللم البرازيلي بعد 4 

أعوام في البرازيل بالذات.


