تاریخ مصور

همگروه ایران چگونه قهرمان جام جهانی شد؟

با انجام مراسم قرعه کشی تیم های حاضر در جام جهانی و مشخص شدن سرنوشت گروه های
هشتگانه ،حاال بیشتر از هر زمانی متوجه فوتبال اسپانیا و پرتغال هستیم .اسپانیا  7سال قبل
قهرمان جهان شد و این قهرمانی را در یورو نیز تکرار کرد .اما کدام نفرات آن نسل قهرمان هنوز
در این تیم حضور دارند؟

پر
سر و صداترین جام
جهانی تاریخ! برای اولین بار
میزبانی مسابقات جام جهانی به قاره
آفریقا اعطا شد و با شیپورهای سنتی کشور
آفریقای جنوبی موسوم به " وو-وو -زال" در
تمام مسابقات
سر و پدای این شیپورها به گوش می
رسید.

توپ
هایی که در جام جهانی
آفریقای جنوبی استفاده می شدند
به دلیل سبکی مورد اعتراض بسیاری
از تیم ها بودند .در طول رقابت ها هم دروازه
بانان بارها در مهار این توپها دچار اشتباه شدند.
از جمله روبرت گرین دروازه بان انگلیس که در
دقیقه  40مسابقه با آمریکا این گونه توپ از
دستانش رها شد و انگلیس گل تساوی را
دریافت کرد .بازی ( )1-1تمام شد و
گرین نیمکت نشین شد!

ریموند
دومنک مربی فرانسه در
جام جهانی قبل باز هم مربیگری آبی ها
را عهده دار شد .اما این بار ستارگان فرانسوی به
شدت با او اختالف داشتند و همین مساله سبب شد
که فرانسه با یک تساوی و دو باخت از مسابقات کنار
رود .تی یری هانری یکی از این ستارگان معترض
بود که برای چهارمین بار در جام جهانی بازی
می کرد.

سرخپوشان
کره شمالی پس از  44سال
مجددا وارد مسابقات جهانی شدند.
آن ها در روز  15ژوئن در برابر برزیل عملکرد
درخشانی داشتند و با اختالف یک گل()2-1
باختند .برزیل پس از این مسابقه ساحل عاج
را( )1-3برد و با پرتغال( )0-0کرد تا
صدرنشین گروه هفتم شود.

شادی
گونزالو هیگواین( چپ)،
لیونل مسی( )10و سرخیو آگوئرو()16
بازیکنان هجومی آرژانتین پس از گلزنی به
کره جنوبی .هیگواین در این مسابقه در دقایق
 76 ،33و  80گلزنی کرد تا پس از هشت سال یک
بازیکن در جام جهانی هت تریک کرده باشد.

دقیقه
 48دیدار آمریکا و اسلوونی
و گلزنی الندن داناوان( شماره  )10از
زاویه ای بسته .در نیمه اول این بازی اسلوونی
 2گل در دقایق  13و  42به ثمر رساند اما گلهای
داناوان و مایکل بردلی( )82موجب تساوی دو تیم،
صدرنشینی آمریکا در گروه  3و حذف اسلوونی از
مسابقات شد.
شادی
ها در پرگل ترین
پرتغالی
نیمه اول مسابقه
جام .پرتغال در
دیدار
ط میرلش()29
تنها یک بار توس
ی
با کره شمال
 ،)5آلمیدا(،)56
ه دوم سیمائو(3
م
نی
در
گلزنی کرد اما
و( )89گل های
ن( )81و رونالد
و
س
و( 60و  ،)89لید
مالی پس از این
تیاگ
رساندند! کره ش
ت
غال را به عدد هف
باخت و ضعیف
پرت
 )0از ساحل عاج
مسابقه نیز (-3
رین تیم جام شد
ت

لحظه
ای که صعود اروگوئه و حذف
آفریقای جنوبی میزبان تثبیت شد .دیه
گو فورالن با پنالتی دقیقه  80خود ،دومین گل
خود را وارد دروازه آفریقای جنوبی می کند .اروگوئه در
ادامه نتیجه را( )0-3کرد تا آفریقای جنوبی اولین میزبان
تاریخ جام جهانی باشد که حتی از گروه خود نیز صعود نمی
کند .اروگوئه نیز در بازی سوم مکزیک را ( )0-1برد و
صدرنشین گروه اول شد.

