
Cel mai urat meci
Meciul dintre Iran si Nigeria a stricat impresia buna facuta pana acum de celelalte partide de la acest
turneu final din Brazilia. Confruntarea a fost una anosta, cu foarte putine ocazii la cele doua porti. 90 de
minute nu le-au fost suficiente celor toua echipe ca sa marcheze macar o data, asa ca s-a terminat 0-0,
primul 0-0 de la acest Mondial. Pe campioana Africii, aceasta remiza alba ar putea-o costa locul secund in
grupa, vanat si de Bosnia-Hertegovina, care a pierdut la limita cu Argentina, o zi mai devreme.
  
  Parca dorind sa stearga cu buretele impresia urata lasata de meciul precedent, Ghana si Statele Unite au
sarit peste minutele de tatonare si au oferit un alt spectacol. Nici nu avea cum sa fie altfel de vreme ce
americanii au deschis scorul dupa numai jumatate de minut, Clint Dempsey inscriind cel mai rapid gol al
acestui turnelui final. Dupa pauza, la africani au intrat vedetele Boateng si Essien, lasate pe banca de
antrenorul Appiah in debutul jocului, si Ghana a reusit sa egaleze, cand mai erau 8 minute, prin Ayew.
Americanii au avut totusi noroc, peste alte 4 minute Brooks reusind sa inscrie golul victoriei, prima a
acestora cu Ghana, dupa doua infrangeri la Cupa Mondiala.
  
  Dupa meci, vicepresedintele statului american, Joe Biden, s-a dus in vestiar, pentru a-i felicita pe
jucatorii lui Klinsmann - printre care nu se numara insa si vedera Donovan, lasat acasa. Zice-se ca din
aceasta cauza masurile de securitate au fost duse la extrem, vreo 2000 de oameni controland arena pana in
cele mai ascunse unghere, de frica vreunui eventual atentat.
  
  Aseara, Belgia - una dintre echipele de la care se asteapta mult la acest turneu final - s-a chinuit cu
Algeria, echipa care ne-a invins in ultimul amical al verii pentru nationala lui Piturca, in Elvetia.
Magrebienii au deschis scorul din penalti, in prima repriza, Belgia egaland cand mai erau abia vreo 20 de
minute din meci. In cele din urma, "diavolii rosii" s-au impus cu golul lui Hazard, un rezultat mai aproape
de normalitate.
  
  Ieri a inceput etapa a doua a grupelor, cu derbiul din grupa A, dintre Brazilia si Mexic. Astazi, in primul
meci al zilei, Olanda are "antrenament" cu Australia. Trei ore mai tarziu, Spania incearca sa dreaga
busuiocul cu Chile, dar nu e exclus ca, dupa acest joc, campioana en-titre sa fie pregatita sa-si faca deja
bagajele. Camerun - Croatia, al doilea meci din grupa A, din aceasta runda, se joaca la o ora dupa miezul
noptii.

Cuvinte cheie: spania  olanda  elvetia  turca  belgia  croatia  iran  securitate  brazilia  mexic  banca  derbi
presedintele  lgi  antrenament

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/spania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/olanda
https://www.sibiul.ro/cauta/1/elvetia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/turca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/belgia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/croatia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/iran
https://www.sibiul.ro/cauta/1/securitate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/brazilia
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mexic
https://www.sibiul.ro/cauta/1/banca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/derbi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/presedintele
https://www.sibiul.ro/cauta/1/lgi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antrenament

