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موندياليات
مارادونا مهنئًا هيغوين بعد تسجيله ثالثية لألرجنتني (دافيد غراي ــ رويترز)

يوميات مونديالية

بثوان
األول
( .)38وقبل انتهاء الشوط ً
ٍ
استغل لي شونغ يونغ خطأ دفاعيًا
للمدافع مارتن ديميكيليس ،فخطف
ال �ك ��رة م ��ن أم ��ام ��ه ل�ي�ص�ب��ح بمواجهة
ال�ح��ارس سيرجيو روم�ي��رو ،ويسجل
ال � �ه � ��دف ال ��وح � �ي ��د ل �ل �ف ��ري ��ق الكوري
(.)2+45
م ��ع ب ��داي ��ة ال� �ش ��وط ال �ث ��ان ��ي ضغطت
األرج � �ن � �ت �ي�ن وس� �ي� �ط ��رت ع� �ل ��ى الكرة
م �ح ��اول ��ة خ �ل��ق ال� �ف ��رص ال� �ت ��ي كادت
إح��داه��ا ت�ه��ز ال�ش�ب��اك ال �ك��وري��ة للمرة
الثالثة حني مرر تيفيز كرة إلى أنخيل
دي ماريا في الجهة اليسرى ّ
فهيأها
األخ �ي��ر أم� ��ام امل��رم��ى ل�ه�ي�غ��وي��ن الذي
تابعها من مسافة قريبة ،لكن الحارس
أب� �ع ��ده ��ا إل � ��ى رك �ن �ي��ة ( .)51وتخلى
ال�ك��وري��ون ع��ن ح��ذره��م وان��دف�ع��وا إلى
األم � ��ام ،وأف �ل��ت م��رم��ى األرج �ن �ت�ين من
�دف إث��ر ك��رة م��ن ي��وم ك��ي ه��ون مرت
ه� ٍ
ق��ري�ب��ة ج �دًا م��ن ال �ق��ائ��م األي �س��ر ملرمى
روميرو (.)58
ً
وجاءت لحظة إشراك أغويرو ،بدال من
تيفيز ،وفي أول ملسة له ّ
مرر كرة جميلة
إلى الجهة اليسرى حيث يوجد ميسي
ف �س��دده��ا األخ �ي��ر وأب �ع��ده��ا الحارس
الكوري بقدمه لتصل مجددًا إلى نجم
ب��رش�ل��ون��ة االس �ب��ان��ي ف�س��دده��ا ثانية
لترتطم بالقائم األي�م��ن وتتهيأ أمام
هيغوين في الجهة املقابلة فوضعها
ف ��ي امل ��رم ��ى ال �خ ��ال ��ي ( .)77وأضاف
ه �ي �غ��وي��ن ه��دف��ه ال �ش �خ �ص��ي الثالث،
وال��راب��ع لألرجنتني بعد أرب��ع دقائق
ف�ق��ط إث ��ر ك ��رة م��ن م�ي�س��ي إل ��ى الجهة
ال�ي�س��رى حيث امل�ت��اب��ع أغ��وي��رو ،الذي
ّ
ليتابعها
حولها إل��ى الجهة املقابلة
ً
االول برأسه في الشباك ،مسجال أول
ثالثية «هاتريك» في املونديال،

 1ـ أصبح منتخب هندوراس الحالي أول
منتخب يضم في الئحته ثالثة أشقاء،
هم :ويلسون باالسيوس واملدافع جوني
واملهاجم جيري.
 2ـ سويسرا تعادل الرقم القياسي
إليطاليا بأكبر عدد من املباريات املتتالية
في كأس العالم من دون تلقيها أي هدف،
إذ كان اللقاء مع إسبانيا املباراة الخامسة
على التوالي التي تحافظ فيها سويسرا
على نظافة شباكها منذ كأس العالم
 .2006وكانت إيطاليا قد حافظت على
نظافة شباكها في  5مباريات متتالية
في كأس العالم  .1990والالفت أن آخر
منتخب سجل في مرمى سويسرا في
كأس العالم هو املنتخب اإلسباني في دور
الـ 16من مونديال .1994
 3ـ أصبح إيتو كوني ثاني حارس مرمى
يطرد في تاريخ كأس العالم بعد حارس
مرمى إيطاليا جيانلوكا باليوكا الذي طرد
في املباراة أمام النروج في الدور األول من
مونديال .1994
 4ـ بخسارتها أمام األوروغواي ،3-0
تلقت جنوب أفريقيا أكبر هزيمة لفريق
مضيف في تاريخ كأس العالم بالتساوي
مع املكسيك التي خسرت أمام إيطاليا 4-1
في ربع نهائي مونديال  ،1970والسويد
التي خسرت أمام البرازيل  5-2في نهائي
مونديال .1958
 5ـ أصبحت األوروغواي أول منتخب
أميركي جنوبي يهزم املنتخب املضيف
في الدور األول لكأس العالم.
 6ـ أصبح مهاجم األوروغواي دييغو فورالن
أول العب يسجل هدفني في املونديال
الحالي بعد  25العبًا مختلفًا سجلوا
األهداف الـ 25التي سبقت هدفيه .وبذلك
سجلت البطولة الحالية أطول سلسلة من
األهداف لالعبني مختلفني في تاريخ كأس
العالم حيث سجل أول  26هدفًا فيها عبر
 26العبًا كان آخرهم فورالن نفسه.
(إعداد :علي فوز)

خضيرة :بإمكاني إسعاد أملانيا وتونس

ــا
أثره في تغيير نتيجة املباراة ،عندما
استبدل سقراطيس باباستابولوس
بجورجيوس س��ام��اراس ف��ي الدقيقة
الخامسة والثالثني .وتدخل الحارس
النيجيري فيسنت اينياما ملمارسة
هواياته بإنقاذ الكرات عندما تصدى
لتسديدة ديمتريوس سالبينجيوس
م ��ن داخ � ��ل م �ن �ط �ق��ة ال � �ج ��زاء ( ،)36ثم
أب�ع��د أح��د امل��داف�ع�ين النيجيريني كرة
س� ��ام� ��اراس م ��ن رك �ن �ي��ة ق �ب��ل متابعة
طريقها ال��ى الشباك ،لتحمل الدقيقة
 44هدف التعادل لليونان عندما سدد
دي �م �ي �ت��ري��وس س��ال�ب �ي�ن �غ�ي��دي��س كرة
ق��وي��ة اص�ط��دم��ت ب�ق��دم اح��د املدافعني
وت��اب�ع��ت طريقها ال��ى ش�ب��اك اينياما
الذي وقف عاجزًا عن إبعادها.
وكما ك��ان متوقعًا ،استهلت اليونان
الشوط الثاني ضاغطة ،ومرت رأسية
كاراغونيس فوق
القائد جورجيوس
ّ
م��رم��ى اي �ن �ي��ام��ا ( ،)46ل �ك��ن الفرصة
ال � �خ � �ط� ��رة األول� � � � ��ى ف � ��ي ه � � ��ذا الشوط
ج��اءت من الجانب النيجيري ،عندما
لعب ياكوبو أييغبيني ك��رة عرضية
ف ��أن� �ق ��ذه ��ا ال� � �ح � ��ارس ال� �ي ��ون ��ان ��ي في
اللحظة املناسبة قبل متابعة طريقها
ال ��ى ال �ش �ب��اك ( .)49وت �ص��دى اينياما
لرأسية من سوتوريوس كيرغالكوس
( .)54واضطرت نيجيريا ال��ى اللعب

اليونان

تأثرت نيجيريا بطرد
العبها كيتا بعد أن
كانت مسيطرة

تسورفاس

توروسيديس
سقراطيس
(ساماراس)37 ،

بخطة دف��اع�ي��ة بعد النقص العددي،
م��ع االع�ت�م��اد ع�ل��ى ال�ه�ج�م��ات املرتدة،
وكاد اوباسي من احدى تلك الهجمات
ان يمنح ف��ري�ق��ه ال �ه��دف ،إال ان��ه سدد
ب��رع��ون��ة ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل ��رم ��ى الخالي
م � ّ�ن ح ��ارس ��ه ( .)59وواص � ��ل اينياما
بتصديه لرأسية من ساماراس
تألقه ّ
( .)68ل �ك��ن اي�ن�ي��ام��ا ن�ف�س��ه ك ��ان سببًا
في منح هدية الفوز لليونان ،عندما
أخطأ في التصدي لتسديدة يونانية
فتابعها فاسيليوس توروسيدس في
ال�ش�ب��اك ( .)71وت �س��اوت ال�ي��ون��ان مع
كوريا الجنوبية في املركز الثاني في
ترتيب املجموعة بثالث ن�ق��اط ،خلف
االرجنتني ( ،)6بينما بقيت نيجيريا
أخيرة من دون اي نقطة.

بابادوبولوس

فينترا
كاتسورانيس

كاراغونيس

غيكاس (نينيس)79 ،

سالبينغيديس

أوديموينغي (اوباسي)46 ،

كيرياكوس
تسيوليس

اييغبيني

اوتشي

ايتوهو

هارونا

كايتا

اوديا

يوبو

شيتو

تايوو
(ايتشييجيلي56،
ربيعو افوالبي)79 ،

اينياما

نيجيريا

أكد العب وسط منتخب أملانيا سامي
خضيرة أنه سيجلب السعادة ألملانيا
وتونس بحال إحرازه لقب كأس العالم مع
منتخب أملانيا.
وقال خضيرة ( 23عاما) ابن عامل
حديد تونسي وأم أملانية ملوقع «سي
أن أن» األميركي« :لم تتأهل تونس إلى
كأس العالم ،لذلك أنا ممثلهم الوحيد هنا.
بإمكاني إسعاد دولتني» .ويشار إلى أن
خضيرة املولود في شتوتغارت هو من
ضمن  11العبًا من جذور أجنبية ،من
أصل  23العبًا يؤلفون الفريق الحالي.

روني :أحب أن نقابل «املانشافت»
في الدور الـ 16
رفع مهاجم منتخب إنكلترا
واين روني (الصورة) التحدي،
معربًا عن أمله في مقابلة
«املانشافت» في الدور الـ 16
من مونديال جنوب أفريقيا.
وقال روني« :نعم ،أحب أن
نقابل أملانيا ،سيكون من الجيد الفوز
عليهم» .وتابع« :لعبت أملانيا جيدًا أمام
أوستراليا ،لكن لم يكن هناك أي منتخب ال
نفضل مواجهته ،فاملنافسة مفتوحة على
مصراعيها».

