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هيغوين يسجل أول «هاتريك» في البطولة

«التانغو» يفرض إيقاعه
ّ
تصدر املنتخب األرجنتيني ترتيب املجموعة الثانية بست نقاط ،بعد
فوزه على كوريا الجنوبية  4ـ  1في املباراة التي أقيمت بينهما على
ملعب «سوكر سيتي» في جوهانسبورغ
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اع �ت �م��د ال �ك ��وري��ون ال �ج �ن��وب �ي��ون على
دف � ��اع ض ��اغ ��ط ،وت �ص �غ �ي��ر املساحات
ع �ل ��ى ال� �ه� �ج ��وم األرج �ن �ت �ي �ن ��ي وقطع
ال �ط��ري��ق ع �ل��ى ال �ت �م��ري��رات القصيرة،
وإجبارهم على لعب الكرات الطويلة
ل �ك �س��ر إي� �ق ��اع ال ��دف ��اع واالت � �ك� ��ال على
املهارات الفردية .اال ان املخاطرة كانت
ف��ي اعتماد مصيدة التسلل ،بوجود
العبني مثل كارلوس تيفيز وليونيل
م �ي �س ��ي .واوج � � � ��دت ال � �ك � ��رات الثابتة
ال �ف��ارق بالنسبة إل��ى األرجنتينيني،
ف � �ج� ��اء م � ��ن اح � ��داه � ��ا ال� � �ه � ��دف األول،
وك ��ان ��ت ف ��ي أس � ��اس ال� �ه ��دف الثاني،
اال أن الخطأ ال��دف��اع��ي ال��ذي أت��ى منه
ال� �ه ��دف ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي أدى إلى
ع��ودة الكوريني إلى مجريات املباراة.
وم ��ع ب��داي��ة ال �ش��وط ال �ث��ان��ي انخفض
إيقاع األرجنتينيني في مقابل ارتفاع
الضغط ال�ك��وري الجنوبي ،وم��ع عدم
ت�م�ك�ن�ه��م م ��ن االس �ت �ف ��ادة م ��ن الفرص
ال �ت��ي أت �ي �ح��ت ل �ه��م ،أج �ب��ر الكوريون
ّ
ع�ل��ى ال��دف��اع امل �ت �ق��دم وت ��رك مساحات
واس � �ع ��ة وراء ه� � � � ��م ،م ��ا م �ه��د الطريق
أم� ��ام ال �ه �ج �م��ات امل ��رت ��دة لألرجنتني.
وحصلت نقطة التحول األساسية في
ال �ش��وط ال �ث�ً�ان��ي م��ع دخ ��ول سيرجيو
أغويرو بدال من تيفيز ،فكان متفاهمًا
م��ع ميسي ف��ي ال��وس��ط الهجومي ،ما
زاد من سرعة املرتدات التي أتى منها
الهدفان الثالث والرابع.
ّ
وهز األرجنتني الشباك عبر شو يونغ
�ارك ،بعدما استقبل عرضية ميسي
ب� ً
خطأ في مرماه في الدقيقة ( .)16ومع
اس �ت �م��رار ال �ض �غ��ط األرج �ن �ت �ي �ن��ي أتى
ال�ه��دف ال�ث��ان��ي عبر رأس�ي��ة لغونزالو
ه �ي �غ��وي��ن ،غ �ي��ر امل� ��راق� ��ب ،ال � ��ذي ّ
حول
عرضية ماكسي رودريغيز الى الشباك

بحجر واحد
أصابت ثالثة عصافير ٍ

اليونان تحيي آمالهـ

اصاب املنتخب اليوناني
بحجر واحد
ثالثة عصافير ٍ
عندما سجل للمرة االولى
في تاريخ مشاركاته في
املونديال وثأر لخسارته
امام نظيره النيجيري
بهدفني عام  ،1994حاصدًا
اول ثالث نقاط

ّ ً
توروسيدس مسجال
في مرمى اينياما
(ميكايل سون ــ
أ ب)

اح�ي��ت ال�ي��ون��ان آم��ال�ه��ا ف��ي ب�ل��وغ دور
الـ  16بفوزها على نيجيريا  ،1-2على
ملعب «فري ستايت» في بلومفونتني،
ض�م��ن ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن مباريات
امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال� � �ث � ��ان� � �ي � ��ة .واستهلت
نيجيريا الشوط األول بهجوم ضاغط
ٍ
م �ق��اب��ل ت�ش�ت��ت ي��ون��ان��ي ب ��دا واضحًا
ف��ي ت�م��ري��رات ال�لاع�ب�ين الخاطئة .ولم
ي�ن�ت�ظ��ر «ال� �ن� �س ��ور» س� ��وى  16دقيقة
الفتتاح التسجيل عندما انبرى كالو
اوت�ش��ي لركلة ح��رة ،فتابعت طريقها
ال ��ى ال �ش �ب��اك ب�ع��د أن أخ �ط��أ الحارس
اليوناني اليكسندروس تزورفاس في
تقديرها ،ليهدي النيجيريني هدفًا لم
يكن في الحسبان.
وواص� ��ل ال�ن�ي�ج�ي��ري��ون ض�غ�ط�ه��م ازاء
تراجع يوناني حتى الدقيقة  34التي
ك ��ان ��ت م �ن �ع��رج��ًا ف ��ي امل � �ب� ً��اراة عندما
ارت �ك��ب س��ام��ي ك�ي�ت��ا خ �ط��أ غ�ي��ر مبرر
على أحد العبي اليونان خارج امللعب،
ما أدى الى نيله بطاقة حمراء مباشرة
م��ن ح�ك��م ال�ل�ق��اء ،فانقلب ن�س��ق اللقاء
رأسًا على عقب ،حيث انطلقت اليونان
ال ��ى ال �ه �ج��وم ال �ض��اغ��ط م��ع االعتماد
ع�ل��ى ال �ت �م��ري��رات ال�ب�ي�ن�ي��ة م��ن العمق
م �ق��اب��ل ان �ك �ف��اء ن �ي �ج �ي��ري للمحافظة
ّ
على التقدم .وك��ان للتبديل ال��ذي لجأ
ال �ي��ه امل� � ��درب االمل ��ان ��ي أوت � ��و ريهاغل

