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يف جـــــــــولـــــــــة اوروبـــيـــــــــة خـــــــــالـــيـــــــــة مـــن املـفـــــــــاجـــــــــآت..

فـان نيـستـلروي احـتفل بمـولودتـه االوىل وأهدى ريـال مدريـد فوز ًا سـاحقـاً يف دوري أبطـال أوروبا
العواصم  /الوكاالت

احتفل املهاجم
الهولندي الدولي رود
فـــان نـيـــســتلـــروي
مبـــولـــودته االولـــى
وسـجـل هــــــــدفـــني
ليهـدي ريال مـدريد
االسباني فوزا ساحقا
 1/5علــــــى ضــيـفه
ديـنــــامــــو كـيــيف
االوكـراني يف اجلـولة
الثـانيـة من مبـاريات
الــــــــــدور االول (دور
اجملمـوعات) يف دوري
أبطال أوروبا.
كـم ـ ــا شه ـ ــدت نف ــس اجلـ ــول ـ ــة سقـ ــوط
ستيوا بوخارسـت الروماني أمام ضيفه
ليـون الفـرنـسي بثالثـة أهـداف نـظيفـة
يف املباراة الـثانية بـاجملموعة اخلـامسة
كـم ــا ف ــاز سلـتـيـك االسكـتلـن ــدي عل ــى
كـ ـ ــوب ــنهـ ـ ــاجــن الـ ـ ــدمنـ ـ ــرك ــي /1صفـ ـ ــر
ومـانـشـستـر يـونـايتــد االجنليـزي علـى
م ـضـيـفه بـنفــيك ــا الـبـ ــرتغ ــالـي بـنفــس
النتيجة يف اجملموعة السادسة.
وفــاز أرسـن ــال االجنلـي ــزي علــى بــورتــو
البــرتغـالـي /2صفــر وسيـسكـا مــوسكـو
الروسي علـى هامبورج االملاني /1صفر
يف اجملمــوعــة الـســابعــة وتعــادل مـيالن
االيـطــالـي مع مـضـيفه لـيل الفــرنــسي
سـلبيـا وتعـادل آيـك أثينـا اليـونـاني مع
أنـدرخلت الـبلجيـكي  1/1يف اجملمـوعـة
الثامنة.
ويف مـدريـد تـألق فــان نيــستلـروي بعـد
سـاعـات من اسـتقبـال مـولـودته االولـى
وسـجل ه ـ ــدفــني ب ـي ـنــم ـ ــا سـجل زم ـيـله
املـه ـ ـ ــاجــم االســب ـ ـ ــانــي ال ـ ـ ــدولــي راؤول
جـونزاليـس هدفني ليقـودا الفريق إلى
الفـوز الـسـاحق يف حـني سجل املهــاجم
االسـب ــانـي االخ ــر خ ــوســيه أنــط ــونـي ــو
رييس هدفا آخر للفريق.
وكـ ــان فـ ــان نـيـ ـســتلـ ــروي قـ ــد عـ ــاد إلـ ــى

صفـوف فـريـقه قبل املـواجهـة بـسـاعـات
بعــد أن أصـبح أبــا .وذكــر ريــال مــدريــد
عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــوقـعـه ب ـ ـ ــاالنــت ـ ـ ــرنــت أن ف ـ ـ ــان
نيستلروي وزوجته رزقا بابنة.
وكــان االيـط ــالي ف ــابيــو كــابـيلــو املــديــر
الفـنـي لـ ــريـ ــال مـ ــدريـ ــد قـ ــد ضـم جنـم
هج ــومه الـب ــرازيلـي رونــالــدو بــدال مـن
اله ــولـن ــدي رود ف ــان نـي ـسـتل ــروي إل ــى
صف ــوف الف ــريق م ـســاء أمــس االثـنـني
استعدادا للمـواجهة مع دينـامو كييف.
وأبـلغ فـ ــان نـيـ ـســتل ـ ــروى إدارة الف ـ ــريق
أمـ ـ ـ ــس أن زوج ـ ـتـه ت ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــد يف أح ـ ـ ـ ـ ــد
م ـسـت ــشفـيـ ــات الع ــاصـم ــة االسـب ــانـي ــة
مدريـد على وشك الوضع وتفهم املدير
الـفني املـوقف واستـدعـى رونـالـدو بـدال
منه ليكون وجوده مفاجأة لزمالئه.
وكــان رونــالــدو يف آخــر م ــراحل تعــافـيه
بع ـ ــد أن خ ــضع جل ـ ــراح ـ ــة ب ـ ــال ـ ــركــب ـ ــة
الــيـ ــس ـ ــرى يف ري ـ ــو دي ج ـ ــانــي ـ ــرو يف 15
متوز/يوليو املاضي.
ولـكن ف ــان نيـسـتل ــروي احتـفل بعــودته
وأحرز ثـنائية رائعة لفـريق ريال مدريد
الــذي اسـتعــاد تــوازنه بعــد الهــزميــة يف
اجلولة االولى أمام ليون صفر.2/
وأحـرز ريـال مـدريـد أول ثالث نقـاط له
يف الـبطـولـة هـذا املـوسم لـيحتل املـركـز
الـثــانـي يف اجملـمــوع ــة بفــارق االهــداف
فقــط أم ــام سـتـي ــوا ب ــوخ ــارسـت ال ــذي
أنه ـ ــى املـب ـ ــاراة بع ــش ـ ــرة العـبــني فقــط
بعــدمــا طــرد حــارس مــرم ــاه ألكــسنــدر
شـ ــوفـكـ ــوفـ ـسـكــي بع ـ ــد أن أسقــط فـ ــان
نيستلروي داخل منطقة اجلزاء.
واحتــسب احلـكم ضــربــة جــزاء لفــريق
ريال مدريد سجل منها فان نيستلروي
الـهدف الثاني له واخلـامس لفريقه يف
الدقيقة 70.
وافـتــتح فـ ــان نـيـ ـســتلـ ــروي الـتـ ــسجــيل
لريال مـدريد بهدف يف الـدقيقة  20ثم
أضـاف راؤول ورييس هـدفني آخـرين يف
ال ــدقـيقـتـني  27و 45لـيـنـتهـي الــش ــوط
االول بتقـدم الفــريق االسبـانـي بثالثـة
أهداف نظيفة.
ومع بـ ـ ــدايـ ـ ــة الـ ــشـ ـ ــوط الــثـ ـ ــان ــي جنح
الــضيــوف يف الــرد بهــدف مـبك ــر سجله
آرتيم ميليفسكي يف الدقيقة .47
ولـكن راؤول قضـى علـى آمــال الضيـوف
مت ــامـ ــا وسجـل اله ــدف الـ ــرابع ل ــري ــال
مـدريـد يف الـدقيقـة  61ثم ازداد مـوقف
الفــريق االوكــراني سـوءا بـطـرد حـارس
مرماه وتسجيل فان نيستلروي للهدف
اخلامس لريال مدريد.
ويف بــوخــارسـت حقق لـي ــون الفــرن ـسـي

فـوزه الثــاني علـى التـوالي يف املـسـابقـة
وأحــرج سـتيــوا بــوخــارسـت يف عقــر داره
ب ـثـالث ـ ـ ــة أه ـ ـ ــداف ن ـ ـظ ـيـف ـ ـ ــة سـجـلـه ـ ـ ــا
البـرازيلي فريـد وتياجـو مينديـز وكرمي
بنزميا يف الدقائق  43و 55و.90
وكان لـيون قـد تغلـب يف اجلولـة االولى
عل ــى ري ــال م ــدري ــد /2صف ــر ثـم كــش ــر
الف ـ ــريق عـن أنـي ـ ــابه يف مـبـ ــاراة الـيـ ــوم
بـاالهداف الثالثـة التي افتـتحها فـريد
قـبـل نهـ ــايـ ــة ال ــشـ ــوط االول مـبـ ــاشـ ــرة
بـتــس ــديـ ــدة رائع ــة يف شـب ــاك ك ــارل ــوس
حــارس مــرمــى سـتـيــوا بــوخــارسـت اثــر
ضـربـة حـرة منـوذجيـة لعبهـا البـرازيلي
االخر جونينيو.
وسـجل تيـاجـو الهــدف الثـانـي للفـريق
بــض ــرب ــة رأس يف ال ــدقـيق ــة  55قـبل أن
يختـتم كرمي بنزميا التسجيل بالهدف
الثـالث للفريق يف الثـواني االخيرة من
اللقاء.
ويف اجمل ــمـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة الـ ـ ــسـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ــة حـقـق
مــانـشــستــر يــون ــايتــد الف ــوز الثــانـي له
عـلـ ـ ـ ــى ال ــتـ ـ ـ ــوال ــي وأسـقـ ــط بـ ـنـفـ ـيــكـ ـ ـ ــا
الـبــرتغــالـي عل ــى ملعـبه بهــدف سـجله
الفـرنـسي لـويس سـاهـا يف الـدقيقـة 60
بعـدمــا انتهـى الـشـوط االول بــالتعـادل
السلبي.
ورفع مـانشستـر رصيده إلـى ست نقاط
يف صـ ــدارة اجملـمـ ــوعـ ــة بـيـنـمـ ــا جتـمـ ــد
رصـيــد بـنفـيكــا عـنــد نقـطــة واحــدة يف
املركز الرابع االخير باجملموعة.
ويف إطـ ـ ــار نفـ ــس اجملــم ـ ــوع ـ ــة اســتع ـ ــاد
سل ـت ـيـك االسـك ــتلــن ـ ــدي ت ـ ــوازنـه بع ـ ــد
الهـزمية الـتي منـي بها أمـام مانـشسـتر
يف اجلــولــة االول ــى وحقق ف ــوزا ثمـينــا
علــى ضيفه كـوبنهـاجن بـالهـدف الـذي
سجله كـينـي ميلــر من ضـربـة جـزاء يف
الـ ـ ــدق ــيق ـ ـ ــة  36بع ـ ـ ــد تع ـ ـ ــرض الالعــب
اليـابـاني شـونسـوكي نـاكـامـورا للعـرقلـة
داخل منطقة اجلزاء.
وحـصل سـلتـيك علــى أول ثالث نقــاط
له يف الـبــط ــول ــة ه ــذا امل ــوسـم لــيحــتل
امل ــرك ــز الـث ــانـي بـيـنـم ــا جتـم ــد رصـي ــد
الفريق الدمنركي عند نقطة واحدة يف
املركز الثالث.
ويف اجملـم ــوع ــة الــس ــابع ــة أك ــد أرسـن ــال
االجنلـيزي بـدايته الـقويـة يف البطـولة
وحـقق ف ـ ــوزه الــث ـ ــان ــي عل ـ ــى الــت ـ ــوالــي
بتغـلبه /2صفـر علـى بـورتـو البـرتغـالي
الفائز بلقب البطولة عام .2004
وتـقدم أرسـنال بـهدف يف الـشوط االول
سجـله املهاجـم الفرنـسي تيـيري هـنري
يف الدقيقـة  38اثر متـريرة عـرضية من
زمـيله إميـانــويل إيبــوي ثم مــرر هنـري

فان نيستلروي ..احتفل مرتني واعاد التوازن لريال مدريد

الــك ـ ـ ـ ــرة عـل ـ ـ ـ ــى زمـ ـيـلـه ال ــبـ ـيـالروس ــي
ألكـسندر هلـيب يف الدقيقـة  48ليحرز
الهدف الثاني للفريق.
ورفـع أرسنــال رصيــده إلــى سـت نقــاط
يف ص ــدارة اجملـم ــوع ــة بـيـنـم ــا جتـم ــد
رصـيــد بــورتــو عـن ــد نقـطــة واحــدة يف
املركز الثالث باجملموعة.
وحقق سـيسكـا موسكـو الفوز االول له
يف الـبـطــولــة بــاملــوسـم احلــالـي حـيـث
تغلـب بــصع ــوب ــة ف ــائق ــة عل ــى ضــيفه
هامبورج االملاني /1صفر.
وسجل الـب ــرازيلـي دودو ه ــدف املـب ــاراة
الــوحيـد يف الــدقيقــة  59بضـربـة رأس
اثـر ضربـة ركنـية لعـبها زمـيله كارفـالو
بـعدمـا انتـهى الـشوط االول بـالتـعادل
السلبي بني الفريقني.
ورفع الـفريق الروسي رصيده إلى أربع

نق ــاط يف امل ــرك ــز الـث ــانـي ب ــاجملـم ــوع ــة
بيـنمــا ظل هــامبـورج يف املـركــز االخيـر
ب ــاجملمــوعــة ب ــدون رصي ــد من الـنقــاط
بعـدمــا مني بـالهـزميـة الثـانيـة له علـى
التوالي.
ولم يفـز هــامبـورج بـأيــة مبـاراة يف آخـر
 11مبـاراة لعبها يف مختلف البطوالت.
كـم ــا خ ــسـ ــر الف ــريـق جهـ ــود مه ــاجــمه
بنيـامني الوت يف املبـاراة املقبلـة بعـدمـا
ط ــرد قــبل نه ــاي ــة مـب ــاراة الـي ــوم ب ــأربع
دقائق فقط.
ولـم يج ــد ت ــوم ــاس دول امل ــدي ــر الفـنـي
لف ـ ــريق هـ ــامـبـ ــورج مـ ــا يـب ـ ــرر به االداء
املتواضع للفريق يف املباراة.
وقـال دول "عندمـا لعبنا بعـشرة العبني
فق ــط يف نهـ ــايـ ــة املـبـ ــاراة ســنحـت لـنـ ــا
فــرص أفـضل ممــا سـنحـت لنــا عنــدمــا

كان الفريق مكتمال".
وسيـطـرت أحـداث الـشغـب علـى أجـواء
العاصـمة الـروسيـة موسكـو قبل املـباراة
ح ــي ــث تـعـ ـ ـ ــرض خ ــمـ ـ ــسـ ـ ـ ــة أشـخـ ـ ـ ــاص
الصـابــات طفيفــة يف وقت ســابق اليـوم
عـنــدمــا هــاجـم مــشجعــون م ـشــاغـبــون
لفريـق سيسـكا مجـموعـة من مـشجعي
هامبورج قبل املباراة.
وتـع ـ ـ ـ ــرض  80م ــن مـ ـ ـ ـشـجـع ــي ف ـ ـ ـ ــريـق
هـامبورج جتمعـوا يف منطقـة الكرملني
قبـل التــوجه إل ــى االست ــاد لهج ــوم من
مشجعني متعصبني ومشاغبني يتراوح
عـددهـم بني  40و 50مـشجعـا يف إحـدى
محطـات مترو االنفـاق .وفر املـشجعون
االملـان مـن احملطـة طلبـا للنجـاة يف دار
الكتب القومية.
وأعــادت الشـرطـة االستقـرار إلـى املكـان

بع ــد س ــاع ــة ونــصف الــس ــاع ــة ووضعـت
حـراسـة حـول مـشجعي هـامبـورج حلني
وصــولهم إلــى االستــاد رغبــة يف ضمـان
سالمتهم.
ويف اجملـم ــوع ــة الـث ــامـن ــة انـت ــزع مـيالن
االيــط ــالــي تعـ ــادال سلـبـي ــا ثـمـيـن ــا مـن
مـضـيفه لـيل الفــرن ـسـي لـي ــرفع مـيالن
رصــيـ ـ ــده إلـ ـ ــى أربـع نقـ ـ ــاط يف صـ ـ ــدارة
اجملموعة مقابل نقطتني لفريق ليل.
ويف املب ــاراة الث ــانيــة بـنفــس اجملمــوعــة
تعادل آيك أثينا اليوناني مع أندرخلت
البلجـيكي بهـدف سجله خـوليـو سيـزار
يف الـ ــدقــيقـ ــة  28مقـ ــابل هـ ــدف سجـله
فريتوس يف الدقيقة .25
ورفع آيـك رصــيـ ـ ــده نق ــط ـ ــة واح ـ ــدة يف
املــركــز الــرابـع االخيــر مقــابل نقـطـتني
لفريق أندرخلت.

