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تاریخ مصور

مارک
پاستون دروازه بان
نیوزیلند توپ را از پیش پای لوکاس
باریوس مهاجم پاراگوئه دفع می کند .این
مسابقه( )0-0شد تا نیوزیلند پس از تساوی
های( )1-1با اسلواکی و ایتالیا بدون باخت جام را
ترک کند .در پایان این مسابقات نیوزیلند تنها
تیمی بود که هرگز طعم شکست را نچشید.

بدترین
اشتباه داوری جام در این
صحنه اتفاق افتاد .در روز  27ژوئن و در
شرایطی که آلمان از انگلیس( )1-2پیش بود،
شوت فرانک لمپارد پس از برخورد به تیر افقی کامال
از خط دروازه آلمان عبور کرد اما داور متوجه گل
نشد و نیمه اول به سود آلمان خاتمه یافت!

هندبال
لوییس سوارز مهاجم اروگوئه
در دقیقه  120دیدار غنا و اروگوئه .سوارز
وقتی دید توپ در حال وارد شدن به دروازه
اروگوئه است ،توپ را با دست زد ،از زمین اخراج
شد اما با از دست رفتن پنالتی غنا ،شانس تیم خود
را زنده کرد .اروگوئه با برتری در ضربات نالتی به
جمع  4تیم برتر جهان صعود کرد.

شادی
مسوت اوزیل( )8و توماس
مولر دو پدیده تیم ملی آلمان در این
جام پس از گلزنی به انگلیس .با دو گل مولر
آلمان( )1-4برنده شد و در پایان جام مولر با 5
گل زده هم جایزه کفش طال را از آن خود کرد و هم
بهترین بازیکن جوان جام شد.
میروسالو
کلوزه همچون  4سال قبل،
باز هم در یک چهارم نهایی جام جهانی
به آرژانتین گل زد .این بار دو گل در دقایق  68و
 89تا آلمان با نتیجه( )0-4آرژانتین را در هم بکوبد.
حاال کلوزه  14گل در جام جهانی زده بود و اولین
بازیکن تاریخ بود که در سه جام جهانی که حضور
یافته بود ،در هر کدام حداقل  4گل زده بود!

ششم
جوالی  2010و گلزنی دیه
گو فورالن در دقیقه  41مقابل هلند .با
این گل نیمه اول با تساوی( )1-1خاتمه یافت
و فورالن هم با درخشش خود در تمامی بازیهای
اروگوئه ،کسب جایزه بهترین بازیکن جام را تثبیت
کرد .اما در نیمه دوم بازی( )2-3به سود هلند شد
و نارنجی ها برای سومین بار در جام جهانی به
فینال رسیدند.

دقیقه 116
دیدار فینال و ضربه آندرس
اینیستا هافبک اسپانیا که ثانیه ای دیگر
وارد دروازه مارتین استکلنبورگ هلندی می
شود .تالش رافائل فن در فارت کاپیتان هلند هم بی
نتیجه مانده است .تیم هلند که از دقیقه  109با اخراج
جان هایتینگا ده نفره شد با همین گل بازی را باخت
تا اسپانیا در حضور  84490تماشاگر برای اولین بار

قهرمان جام جهانی شود.

ورزشگاه
ساکرسیتی و تقابل روبین
فن پرسی مهاجم هلند با دو نفر از بهترین
های جام .کارلس پویول مدافع اسپانیا عالوه
بر درخشش در تمامی مسابقات تیم خود ،در نیمه
نهایی نیز تک گل اسپانیا را وارد دروازه آلمان کرد.
ایکر کاسیاس دروازه بان اسپانیا هم در  7مسابقه
تنها  2گل دریافت کرد.
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