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يف دوري ابــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــال اوروبــــــــــــــــــــــــــا

ارسـنــال يــسقـط امــام ســسكــا وفــوز جــديـــد للــريــال ومــانــشــسـرت ولـيــون

االرسنال يتعثر امام سسكا يف دوري ابطال اوربا

العواصم  /الوكاالت
حقق كل من ليون الفرنسي ومانشستر يونايتد
الف ــوز الث ــالث لـهمــا عل ــى الت ــوالي يف مـســابقــة
دوري ابطـال اوروبـا لكـرة القـدم اثــر تغلب االول
علـى دينـامـو كـييف االوكـراني -3صفـر ،والثـاني

علـى كــوبنهـاغن الـدمنـاركي بـالنـتيجـة ذاتهـا يف
اجلــول ــة الث ــالث ــة التـي شهــدت سق ــوط ارسنــال
االنكليزي امام سسكا موسكو الروسي صفر1.-
يف مـوسكـو ،وضع سـسكـا مـوسكـو الــروسي حـدا
ملــسلــسل انـتـصــارات ضـيفه ارسـنــال االنـكلـيــزي

بالفوز بهدف نظيف.
وسجـل البــرازيلـي دانيـيل كــارفــاليــو ( )24هــدف
سسـكا الـذي حققه فـوزه الثـاني بعـد االول على
هامـبورغ االملـاني بـالنتيـجة ذاتهـا ،مقابـل تعادل
مع بـورتو البرتغـالي ،فيما مني ارسـنال بهزميته

االول ـ ــى بعـ ــد فـ ــوزيــن علـ ــى بـ ــورت ـ ــو (-2صفـ ــر)
وهامبورغ (.)1-2
وفرض ارسنال افضليته امليدانية خالل الشوط
االول ،اذ استحـوذ علـى الكــرة بنـسبـة  36بــاملئـة،
لكـنه لـم يـتــمكـن مـن ته ــدي ــد م ــرم ــى احل ــارس
الــروسـي ايغ ــور اكيـنفـيف ،فـيمــا اسـتغل ســسكــا
علـى ارضه وبني جـماهـيره اولـى فرصـه وحولـها
الى هـدف عندمـا ارتكب دجـورو خطـأ على دودو
علـى حـدود املـنطقـة فـانبـرى مــواطنه كـارفـاليـو
للركلة احلرة بنجـاح بعدما حرك الكرة سيرغي
ايـغنـاشـيفـيتـش ،فــاودع االول الكــرة من حــوالي
 02مـت ـ ــرا يف وســط م ـ ــرم ـ ــى احل ـ ــارس االمل ـ ــانـي
العـمالق يـن ــز لـيـم ــان ال ــذي عج ــز عـن ص ــده ــا
(.)24
وكاد كـارفاليـو ان يعزز تقـدم سسكـا من تسـديدة
صــاروخيــة من حــوالـي  25متــرا حــولهــا لـيمــان
ببراعة فـوق العارضة الـى ركلة ركنيـة ،ثم تدخل
على رأسية دودو التي تبعت الركنية (.)29
ومتكـن الـب ــرازيلـي االخ ــر ل ــوف مـن ه ــز شـب ــاك
ليـمان ،اذ متـريرة عـرضيـة علـى اجلهـة اليـسرى
مـن يــوري زيــرك ــوف اال ان احلكـم الغــى الهــدف
بداعي التسلل على املهاجم البرازيلي (.)35
وسـنحـت فــرصــة ذهـبـي ــة للهــولـنــدي روبـن فــان
بيرسي لتعديل النـتيجة عندما توغل يف اجلهة
اليـسـرى وتـخطـى املــدافع اللـيتـوانـي ديفيـداس
س ـي ـم ـب ـي ـ ـ ــراس ،اال انه عـ ـ ــوضـ ـ ــا ان ميـ ـ ــرر الـ ـ ــى
البـيالروسي الكسندر هليب او املهاجم الفرنسي
هنـري املـنطلقـني من اخللف قـرر الـتسـديـد من
زاويــة ضـيقــة ،لكـنه فــشل يف مخــادعــة احلــارس
اكينفيف (.)41
وضغط سـسكـا مع بـدايـة الشـوط الثـاني وسط
ضيـاع يف اخلط اخللفي للفـريق اللنـدني الذي
اضـطــر مــدربـه فيـنغــر الــى اخــراج ف ــان بي ــرسي
وادخال التوغـولي اميانويل اديبـايور يف محاولة
لتنشيط خط الهجوم (.)67
وب ــدأ ارسـن ــال يـن ـشـط ت ــدريجـي ــا وانـطـلق نح ــو
مـنطقـة الفـريق الــروسي ومتكـن سيلفـا من هـز
شـبـ ــاك اكـيــنفــيف اال ان احلـكــم الغ ـ ــى الهـ ــدف
بــداعـي الـت ـسـلل علــى هـنــري ( ،)76ثـم سـنحـت
فــرصــة خــطيــرة له ــويت الــذي تــوغل يف اجلهــة
الـيمنـى قبل يـرفع كـرة عرضـية ارتـدت من قـائم
اكينفيف (.)78
ومتكـن هن ــري من ادراك الـتعــادل اال ان احلـكم
االسبـاني مـانــويل ميخـوتـو غـونـزاليــز اعتبـر ان
املهـاجم الفرنـسي ملس الكـرة بيده قـبل ان يسدد
داخل الـشبـاك ،فكــانت النـتيجـة ان حـصل جنم
ارسنــال علـى بـطـاقــة صفـراء عـوضــا عن هـدف
التعادل (.)86
ويف اجملمــوعــة ذاتهــا وعل ــى "استــاد دي دراغــاو"
عمق بـورتــو من جـراح ضـيفه هــامبـورغ االملــاني
بالفوز عليه 1.-4
وافـتـتـح الفـ ــريق الـبـ ــرتغـ ــالـي الـت ــسجــيل عـبـ ــر
االرجـنـتـيـنـي لـي ـســانــدرو لــوبـي ــز بعــدمــا ت ــوغل
البــرازيلي انـدرســون يف اجلهــة اليـســرى قبل ان
يعكـس الكـرة الــى اخللف فـوجـدت يف طــريقهـا
ل ــوبيــز الــذي اودعهــا يف الــشبــاك اخل ــالي ــة من
حارسها ساشا كيرسشتاين (.)14
واضـاف الفريق الـبرتغالـي هدفا ثـانيا عـبر ركلة
جــزاء نفــذهــا االرجـنتـيتـني لــويـس غــون ــزاليــز
بعدمـا ملس الصـربي دانييـل ليوبـويا الكـرة بيده
داخل املنطقة (.)45

ومتـكن هـيلــديــر ب ــوستـيغ ــا من اضــافــة الهــدف
الـث ــالـث لـب ــورت ــو ( )69قــبل ان ي ـضــيف ل ــوبـي ــز
ههـدفه الشـخصي الـثانـي وهدف فـريقع الـرابع
( ،)81قـبـل ان يح ــصل هـ ــامـب ـ ــورغ علـ ــى هـ ــدف
الشرف عبر بيوتر تروشوفسكي (.)89
ويف اجملمـوعـة اخلـامـسـة ،وعلـى مـلعب "فـارول"
حقق ري ــال م ــدري ــد ف ــوزا كـبـي ــرا عل ــى مـضــيفه
ستيوا بوخارست الروماني 1.-4
وبـدأ مدرب ريال مدريـد االيطالي فابيـو كابيللو
املبـاراة بـابقـاء املهــاجم البـرازيلي رونـالـدو الـذي
طـرد خالل مباراة فـريقه مع خيتـايف يف الدوري
احمللي الـسـبت املــاضي (صفـر ،)1-فـيمـا شـارك
الـقائد راوول غـونزاليـز منذ الـبداية بـعد ان كان
ال ـشـك يحــوم حــول م ـشــاركـته يف مـبــاراة الـيــوم
بسبب االصابة.
وضـرب ريـال مـدريـد بـاكـرا عبـر مـدافعه الـدولي
سـيــرجـيــو رامــوس اث ــر ركلــة ركـنـي ــة لعـبـت الــى
خـوسيه مـاريـا غـوتي الـذي حـول الكـرة عـرضيـة
فــوصلت الـى رامـوس الـذي ارتقـى فـوق املهـاجم
فــالنـتني بـاديــا قبل ان يــودع الكـرة بــرأسه داخل
م ــرم ــى احل ــارس الـب ــرتغ ــالـي ك ــارل ــوس الـب ــرت ــو
فرنانديز (.)9
ومتكـن راوول من تعـزيـز النـتيجـة بعـدمـا تـوغل
البــرازيلـي روبيـنيــو يف اجلهــة اليـسـرى وتـالعب
باملـدافع كليمي سابان قـبل ان ميرر الى مواطنه
امي ــرس ــون ال ــذي حـ ــوله ــا ب ــدوره الـ ــى امله ــاجـم
الهولنـدي رود فان نـيستلـروي فسـدد االخير اال
ان احلـارس فـرنـانـديـز صــد الكـرة فــوصلت الـى
القـ ــائـ ــد راوول الـ ــذي سـ ــدده بـيـ ـسـ ــراه يف وســط
املرمى الروماني (.)34
واضــاف روبيـنيـو الهــدف الثــالث للفـريق املـلكي
بعـدمـا تالعـب بسـابـان مـرة جـديـدة اثـر متـريـرة
مـن غ ــوتـي ،قـبل ان ي ـس ــدد بـيـمـن ــاه يف ال ــزاوي ــة
اليمنـى العلـيا لفـرنانـديز بعـدما حتـولت الـكرة
من املدافع دورين غويان (.)57
ومتكن بـاديا من تقلـيص الفارق مـستغال بعض
الـضياع يف دفـاع ريال مـدريد اثـر ركلة ركنـية من
دورين غـويـان ،فـوضع الكـرة بـيمنـاه مـن مسـافـة
قــريـبــة داخل شـبــاك احل ــارس ايكـيــر كــاسـيــاس
( ،)64اال ان فان نيـستلروي اعاد الفـارق على ما
ك ـ ــان علــيه بـتـ ــسجــيلـه الهـ ــدف الـ ــرابـع لف ـ ــريق
الع ــاصم ــة االسب ــاني ــة بيـمنــاه اثــر متــري ــرة من
املالي ماماو ديارا (.)76
وعلــى امللعـب االوملبـي يف الع ــاصمــة االوك ــرانيــة
كـيـيف واصل لـيــون بـطل ال ــدوري الفــرن ـسـي يف
االعوام اخلمسة املاضية عروضه الرائعة وحقق
فــوزه التــاسع علــى التـوالـي ( 6منهـا يف الـدوري
احمللـي) بــتغلــبه عل ــى مـضــيفه ديـن ــام ــو كـيـيف
بثالثية نظيفة ،ضمن اجملموعة ذاتها.
وفرض ليون افـضليته على مضيفه وسنحت له
فرصة حقيقيـة الفتتاح التسجـيل عندما توغل
البرازيلي فريـد قبل ان ميرر كرة عرضية وصلت
الــى سيلفــان ويلتـورد الـذي ارتقـى لهـا وحـولهـا
برأسه فوق عارضة تاراس لوتسينكو (.)15
ولـم يتـأخـر رد دينـامـو كيـيف اذ متكـن اخملضـرم
سـي ــرغـي ريـب ــروف مـن ه ــز شـب ــاك فـي ــرك ــوت ــر اذ
مت ــري ــرة مـن الـبـ ــرازيلـي دي ــوغ ــو ريــنك ــون اال ان
احلكم الغى الهدف بداعي التسلل (.)16
وح ــاول ليــون مج ــددا ان ينــطلق نح ــو منـطقــة
مضيفه فتوغل الو ديارا قبل ان يطلق كرة قوية
من خارج املـنطقة وجدت يف طـريقها لوتـسينكو

( ،)22اال ان االخـيـ ــر لـم يـتـمـكـن مـن الـ ــوقـ ــوف
حــائال دون اهتــزاز شبــاك من ركلـة حـرة نفـذهـا
املـتخصـص البـرازيلي جـونـينيـو بطـريقـة رائعـة
(.)31
ولــم يكـ ــد الفـ ــريق االوك ــرانـي ان ي ـســتفــيق مـن
صـدمة هـدف البـرازيلي حـتى اضـاف السـويدي
كـيم كـالـشتـروم الهــدف الثــاني بعـدمـا تـوغل يف
اجلـهة اليـمنى اثـر متريـرة من فرانـسوا كـليرك،
قــبل ان يـ ـسـ ــدد بـيـ ـسـ ــراه يف الـ ــزاويـ ــة الـيـمـنـ ــى
االرضية للوتسينكو (.)38
ومـع بداية الـشوط الثـاني اضاف فلـوران مالودا
بـرأسه الهدف الثالث لليون اثـر ركلة ركنية على
اجلهة اليسرى نفذها جونينيو (.)50
ورفع ليون رصيده الى  9نقاط من  3انتصارات،
متقدما على ريال مدريد بفارق  3نقاط.
ويف اجملـم ــوع ــة ال ـس ــادس ــة ،حـقق م ــان ـش ـسـت ــر
يـونــايتـد االنـكليـزي علـى ملـعبه "اولـدتـرافـورد"
فـوزه الثـالث علـى حسـاب كوبـنهاغـن الدمنـاركي
وبنتيجة -3صفر.
وفـرض مـانـشــستـر يـونــايتـد سـيطـرته املـطلقـة
على الـلقاء ،اال ان العـبيه وخصـوصا الفـرنسي
لـويـس سـاهـا ووايـن روني  ،اضـاعـوا العـديـد من
الفــرص اخلـطـي ــرة خالل ال ـشــوط االول كــانـت
كفـيل ــة بتــسجـيل "الــشيــاطـني احلم ــر" نتـيجــة
كبيرة على حساب ضيفه الدمناركي.
وج ـ ــاء الفـ ــرج بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة ملـ ــدرب مـ ــانـ ـشـ ـسـتـ ــر
االسكـتلنـدي اليكـس فيـرغـوسـون عنـدمـا اطلق
بــول سكــولــز كــرة ص ــاروخي ــة بيـمن ــاه من خــارج
املنـطقـة ،اثـر متـريــرة من سـاهـا ،عجـز احلـارس
يسبير كريستيانسن عن صدها (.)39
ومع بـداية الـشوط الـثاني عـزز االيرلنـدي جون
اوشي تقـدم الفــريق االنكليـزي بهـدف ثـاني اثـر
ركلــة ركـنـي ــة وصلـت الــى امل ــدافع الــذي ح ــولهــا
بـ ــربل ــة سـ ــاقه ومـع بعــض احلــظ داخل شـب ــاك
كريستيانسن (.)46
ومتكـن كي ــرون ريتـشــاردســون مـن تعــزيــز تقــدم
"الـشياطني احلمر" بهدف ثـالث بعد خطأ فادح
من احلارس الدمناركي (.)83
وعلـى "سلتيـك بارك" فـاز سلتيـك االسكتلـندي
علــى ضيفـه بنفـيكــا البــرتغـالـي بثالثـة اهـداف
نـظيفــة سجلهـا كـينـي ميلــر ( 56و )66وستـيفن
بيرسون ( )90اهداف سلتيك.
ويف اجملمـوعة الثـامنة ،وعلـى ملعب "كونـستانت
فـانــدن ستــوك" استعــاد ميـالن االيطـالـي نغمـة
االنتـصارات بعـد اربعة تعـادالت ،بيـنها امـام ليل
الفـرنـسي (صفـر-صفـر) يف املـسـابقــة االوروبيـة
العـ ـ ــريقـ ـ ــة ،بفـ ـ ــوزه علـ ـ ــى مـ ـض ـيـفه انـ ـ ــدرخلــت
البلجيكي -1صفر.
ويــديـن الف ــريق االيـطــالـي بفــوزه الـثــانـي ،بعــد
االول علـى ايك اثـنيـا اليـونــاني (-3صفـر) ،الـى
جنم وسـطـه البـرازيـلي كـاكـا الــذي سجل هـدف
املباراة الوحيد من تسـديدة صاروخية من خارج
املـنــطقــة اثــر متــريــرة مـن الهــولـن ــدي كالرنــس
سيدورف (.)58
ولـعب مـيالن بعـشــرة العبـني منــذ الــدقـيقــة 47
بعد طرد ظهيره االيسر دانييلي بونيرا.
وعلـ ــى "اسـتـ ــاديـ ــوم لــيل مـيـتـ ــروبـ ــول" فـ ــاز لــيل
الفرنـسي علـى ضيفـه ايك اثينـا بثالثـة اهداف
ملاتيـو روبيل ( )64ودانييـل جيغاكـس ( )82وجان
مـاكــون ( ،)90مقــابل هــدف للـصــربي فـالدمييـر
ايفيتش (.)68

