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تشيلسي يعود بانتصار صعب على بوريسوف
عاد ت�شيل�سي بانت�صار �صعب،
على م�ضيفه باتي بوري�سوف
البيالرو�سي « ،»0-1يف اجلولة
ال��راب��ع��ة ل���دور املجموعات،
ب��ال��دوري الأوروب����ي ،ليح�سم
ت ��أه��ل��ه ب�شكل ر���س��م��ي للدور
التايل.
و�أحرز هدف ت�شيل�سي الوحيد،
�أوليفيه جريو ،يف الدقيقة .52
ورف��ع الفوز ر�صيد البلوز �إلى
 12نقطة ،يف �صدارة املجموعة
متقدما بـ 9نقاط على باوك
الـ،12
ً
�سالونيكا ،وباتي بوري�سوف،
وبـ 6نقاط على مول فيدي.
وقد بد�أ باتي بوري�سوف املباراة،
ب�ضغط ٍ
عال على ت�شيل�سي.
وجنح �أ�صحاب الأر�ض يف حرمان
ت�شيل�سي ،من �أي خطورة على
امل���رم���ى ،يف ال�����ش��وط الأول

حتدي ًدا ،مع اللعب بطريقة -1-4
 ،1-4ملنع ه��ازارد من التحرك
بني اخلطوط.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر ،ف���إن
ت�شيل�سي دخل بطريقته املعتادة
 ،3-3-4و�سيطر على الكرة ،لكنه
ف�شل يف ترجمة هذه ال�سيطرة �إلى
�أهداف ،يف ال�شوط الأول.
وج��اء ه��دف ج�يرو ،يف بداية
ال�شوط الثاين ،ليفتح املباراة
ب�شكل �أك�بر ،حيث �أخ��رج باتي
بوري�سوف من مناطقه.
وكان �أول تهديد لبوري�سوف يف
الدقيقة  ،12بت�سديدة قوية من
الالعب باجا ،لكنها ا�صطدمت
بالقائم الأي�رس لت�شيل�سي.
وح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة � ،41سيطر
ت�شيل�سي على امل��ب��اراة دون
خطورة ،حتى ر�أ�سية جريو من

�رضبة ركنية نفذها ه���ازارد،
ولكنها خرجت بجانب القائم
الأمين لباتي بوري�سوف.
ومع �أول كرة خطرية يف ال�شوط
الثاين ،بالدقيقة  ،52ا�ستطاع
ج�ي�رو �أن ي�سجل لت�شيل�سي
بر�أ�سية ،بعد عر�ضية من الظهري
الأي�رس �إمير�سون.
وك��ان باتي بوري�سوف قري ًبا
م��ن �إح���راز ه��دف ال��ت��ع��ادل ،يف
الدقيقة  ،58بعد قيام الالعب
�سيجنيفيت�ش بتحويل الكرة يف
اجت��اه مرمى ت�شيل�سي ،لكنها
واجهت القائم الأمي��ن للحار�س
كيبا.
ويعود باتي لت�شكيل اخلطورة يف
الدقيقة  ،60حيث �أهدر الظهري
الأمي��ن ريو�س فر�صة حمققة،
من داخل منطقة اجلزاء ،عندما

بيتيس يواصل التفوق على ميالن

• دفاع ميالن يحاول �إبعاد الكرة من �أمام العب بيتي�س

ح�سم التعادل الإيجابي  ،1-1مواجهة ريال بيتي�س
الإ�سباين وميالن الإيطايل� ،أول �أم�س اخلمي�س ،يف
�إطار اجلولة الرابعة من دور املجموعات بالدوري
الأوروبي.
�سجل هدف ريال بيتي�س ،جيوفاين لو �سيل�سو يف
الدقيقة  ،12بينما تعادل �سو�سو مليالن يف الدقيقة
.62
وف�شل ميالن يف الث�أر من هزميته « »2-1يف اجلولة
املا�ضية بالبطولة القارية �أم��ام �ضيفه ريال
بيتي�س.
وب��ه��ذا ال��ت��ع��ادل ،يحتل ري��ال بيتي�س� ،صدارة
املجموعة ال�ساد�سة بر�صيد  8نقاط ،بينما يحل
ميالن ثال ًثا بر�صيد  7نقاط.
بد�أ �إيفان غاتوزو ،املدير الفني مليالن ،اللقاء
بطريقة لعب «� ،»2-5-3أما مدرب ريال بيتي�س،
دخل املباراة بطريقة «.»1-2-4-3
وافتتح جيوفاين لو �سيل�سو ،الت�سجيل لريال بيتي�س
يف الدقيقة  ،12بت�سديدة على ميني احلار�س بيبي
رينا ،بعد متريرة عر�ضية من جونيور فريبو.
ويف هجمة �أخرى بنف�س ال�سيناريو للنادي الإ�سباين،
باخرتاق من اجلبهة الي�رسى ،ومتريرة �أمام املرمى
من خواكني ،لكن هذه املرة ت�صدى لها املدافع
ريكاردو رودريغيز ،يف الدقيقة .18
وا�ستمر الزحف الإ�سباين نحو مرمى ميالن ،و�أهدر
�سانابريا ،فر�صة ت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة

.27
و�سيطر ريال بيتي�س على خط الو�سط ،وا�ستحوذ
على الكرة ،واعتمد على التمريرات الق�صرية ،مع
االن�ضباط الدفاعي ،ومنع معظم حماوالت ميالن
للتعديل ،لينتهي ال�شوط الأول بتقدم الإ�سبان بهدف
نظيف.
ويف ال�شوط الثاين ،ح��اول لو �سيل�سو م�ضاعفة
النتيجة ،بت�سديدة قوية ،لكنها مرت بجانب مرمى
رينا ،يف الدقيقة .57
وكان �أول تهديد حقيقي من ميالن ،كانت بت�سديدة
قوية من �سو�سو يف الدقيقة  ،58ت�ألق احلار�س
لوبيز يف الت�صدي لها.
وجنح �سو�سو يف ت�سجيل هدف التعادل للرو�سونريي،
من ركلة حرة على حدود منطقة اجلزاء� ،سكنت ميني
مرمى احلار�س لوبيز يف الدقيقة .62
وبعد الهدف ،قرر كيكي �سيتني ،الدفع ب�أندري�س
اً
ب��دل م��ن خ��واك�ين ،لتن�شيط اجلبهة
ج����واردادو
الي�رسى لريال بيتي�س ،ودفع باملهاجم لورين اً
بدل
من �سانابريا.
وح��اول مو�ساكيو ،تهديد مرمى ري��ال بيتي�س،
بت�سديدة مق�صية يف الدقيقة  ،72لكن الكرة مرت
بجانب املرمى.
ويف الدقيقة  ،76قرر جاتوزو� ،إ�رشاك �أباتي اً
بدل
من الك�سالت ك�أول تغيري للرو�سونريي ،لتن�شيط
خط الو�س

ضمن الجولة الرابعة في دور المجموعات بالدوري األوروبي

التسيو يعمق جراح مارسيليا
بهدفين مقابل هدف

• �رصاع للح�صول على الكرة يف مباراة الت�سيو ومار�سيليا

حقق الت�سيو فوزً ا ب�شق الأنف�س على �ضيفه مار�سيليا
الفرن�سي ،بهدفني مقابل هدف ،يف �إطار مناف�سات
اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة م��ن دور املجموعات بالدوري
الأوروبي.
�سجل ماركو بارولو وخواكني كوريا هديف الت�سيو
يف الدقيقتني  45و ،55بينما �سجل فلوران توفني
ملار�سيليا بالدقيقة .60
وارتفع ر�صيد الت�سيو �إلى  9نقاط باملركز الثاين يف
املجموعة الثامنة خلف َاينرتاخت فرانكفورت بـ12
نقطة ،بينما جتمد ر�صيد مار�سيليا عند نقطة واحدة.
وبهذه النتيجة ،يت�أهل َاينرتاخت فرانكفورت والت�سيو
�إل��ى ال��دور املقبل من البطولة ،وي��ودع مار�سيليا
و�أبولون مناف�سات الدوري الأوروبي.
كاد مار�سيليا �أن ي�سجل هدف التقدم يف الدقيقة ،6
عن طريق هريوكي �ساكاي ،بعدما و�صلته الكرة على
حدود منطقة املرمى ،ولكنه �سدد كرة �ضعيفة ت�ألق
توما�س �سرتاكو�شا و�أبعدها عن مرماه.
كما �أبعد �سرتاكو�شا ت�صويبة كلينتون مواجني ،مهاجم
مار�سيليا ،الذي �سدد من على حدود املنطقة من اجلهة
الي�رسى للفريق بالدقيقة .23
ومتكن ماركو ب��ارول��و ،من ت�سجيل الهدف الأول
لأ�صحاب الأر���ض ،يف اللحظات الأخ�يرة من ال�شوط
الأول ،بر�أ�سية �سكنت ال�شباك بعد عر�ضية من �شريو
�إميوبيلي من اجلهة الي�رسى.
الـ 10دقائق الأولى من ال�شوط الثاين� ،شهدت ا�ستحوا ًذا

ريا للفريق الفرن�سي لكن دون جدوى ،بينما اعتمد
كب ً
الت�سيو على حم��اوالت اللعب على الهجمة املرتدة
وا�ستغالل امل�ساحات يف اخلط اخللفي.
ومتكن الت�سيو من م�ضاعفة النتيجة يف الدقيقة  55عن
طريق كوريا ،الذي ح�صل على الكرة من متريرة رائعة
من �إميوبيلي من بني �أقدام املدافع عادل رامي وجنح
يف ت�سجيل الهدف الثاين من حتت حار�س مار�سيليا.
وقل�ص مار�سيليا النتيجة يف الدقيقة  ،60بهدف عن
طريق فلوران توفني ،الذي انفرد بعد متريرة من
مورجن �سان�سون ،و�سدد الكرة على ميني �سرتاكو�شا.
وك��اد كيفني �سرتومتان �أن ي�سجل ه��دف التعادل
ملار�سيليا بالدقيقة  ،65بعد ت�صويبة قوية مباغتة
من خارج املنطقة ،ارتطمت مبدافع الت�سيو ومرت
بجوار القائم الأمين لالت�سيو.
وت�صدى يوهان بيلي ،حار�س مار�سيليا لر�أ�سية
�إميوبيلي يف الدقيقة  ،70ليحرمه من م�ضاعفة النتيجة
لأ�صحاب الأر�ض.
ووا�صل الت�سيو حالة ال�ضغط ،وبعدة متريرات بني
كوريا و�سريجي ميلينكوفيت�ش �سافيت�ش ،و�صل الأخري
�إلى املرمى و�سدد ت�صويبة على ميني بيلي ،ت�صدى لها
احلار�س برباعة و�أخرجها لركنية.
وكاد كلينتون مواجني ،مهاجم مار�سيليا �أن ي�سجل
هدف تعادل قاتل يف الدقيقة � ،95إال �أن ت�ألق �سرتاكو�شا
حال دون ذلك ،لتنتهي املباراة بفوز الن�سور بنتيجة
.1-2

�صوب الكرة فوق مرمى ت�شيل�سي
بغرابة �شديدة.
ورد ال�ضيوف بت�صويبتني عن
طريق هازارد ،يف الدقيقة ،62
لكن ح��ار���س باتي بوري�سوف
�أخرجهما بنجاح ،كما ت�صدى
لر�أ�سية ج�يرو م��ن ركنية ،يف
الدقيقة .63
وك����ان ت�شيل�سي ق��ري�� ًب��ا من
التعزيز ،يف الدققة  ،82بعد
ع��دة مت��ري��رات ،لكن احلار�س
�س�رشبيت�سكي متكن من الو�صول
�إلى الكرة ،قبل النجم الربازيلي
ويليان.
و�أ�ضاع باتي بوري�سوف فر�صة
ال��ت��ع��ادل ،ع��ن طريق ت�سديدة
قوية لباجا يف الدقيقة ،93
حيث ا�صطدمت ال��ك��رة جم��د ًدا
بالقائم الأي�رس لكيبا.

• فرحة العبي ت�شيل�سي بت�سجيل الهدف

آرسنال يتأهل للدور الثاني بتعادل سلبي مع لشبونة

�ضمن �آر�سنال الت� ّأهل �إل��ى دور
الـ ،32من ال��دوري الأوروب���ي،
�أول �أم�س اخلمي�س ،رغم تعادله
على �أر�ضه مع �سبورتنغ ل�شبونة
«� ،»0-0ضمن اجلولة الرابعة من
مناف�سات املجموعة اخلام�سة.
وبهذه النتيجة ،رف��ع �آر�سنال
ر���ص��ي��ده �إل����ى  10ن��ق��اط ،يف
ال�صدارة ،مقابل  7ل�سبورتنغ
ل�شبونة.
ويف امل��ب��اراة الثانية بنف�س
املجموعة ،متكن فريق كاراباخ
الآذري ،من ح�صد �أول ثالث نقاط
له يف امل�سابقة ،بعد فوزه اليوم
على م�ضيفه فور�سكال الأوكراين،
بهدف نظيف� ،أحرزه الالعب �أراز
عبدوالييف «ق ،»13م��ن ركلة
جزاء.
وبهذا الفوز ،رفع كاراباخ ر�صيده
�إلى ثالث نقاط ،متذيال الرتتيب،
بينما ج��اء فريق فور�سكال يف
املركز الثالث ،بنف�س الر�صيد.
ويف املباراة الأولى� ،أ�رشك مدرب
�آر�سنال� ،أوناي �إميري ،جمموعة
م���ن ال�لاع��ب�ين ال���ب���دالء ،مثل
املهاجم داين ويلبيك ،واجلناح
ال�شاب �إميلي �سميث-رو ،والظهري
الأي�رس كارل جينكين�سون ،فيما
ع��اد احل��ار���س بيرت ت�شيك �إلى
الت�شكيل الأ�سا�سي ،عقب �شفائه
من الإ�صابة.
ويف الناحية املقابلة� ،أجرى
م���درب �سبورتنغ ل�شبونة 4
ت��ع��دي�لات ع��ل��ى الت�شكيلة،
التي خا�ضت اللقاء الأول بني
الفريقني ،قبل �أ�سبوعني� ،أبرزها
م�شاركة عبدوالالي ديابي ،بدال
من با�س دو�ست ،يف خط الهجوم.
وف��ر���ض �آر���س��ن��ال �أف�ضل ّيته منذ
البداية ،بينما اعتمد �سبورتنغ
على الهجوم املرتد.
وك��اد الفريق اللندين �أن يفتتح

• �أوباميانغ يحاول تهديد مرمى ل�شبونة

الت�سجيل ،يف الدقيقة  ،17عندما
�أر���س��ل ماتيو ج��ن��دوزي ك��رة من
الناحية اليمنى� ،إل��ى ويلبيك
ال���ذي غمزها بكعبه ،بيد �أن
املدافع� ،سيبا�ستيان كوات�س،
ت� ّ
�دخ��ل و�أب��ع��ده��ا م��ن على خط
مر
،25
الدقيقة
ويف
�ى
�
�رم
امل�
ّ
�ستيفان لي�شت�شتايرن من الناحية
الي�رسى ،ورفع عر�ضية قابلها
ويلبيك بر�أ�سه ،يف مكان وقوف
احلار�س رينان ريبريو.
وتعر�ض ويلبيك لإ�صابة بدت
ّ
خطرية ،فتوقّ ف اللعب لبع�ض
ال���وق���ت ،ق��ب��ل �أن ي��خ��رج من
امللعب ،وي�شارك مكانه بيري
�إميرييك �أوباميانغ.

وج���اءت ب��داي��ة ال�شوط الثاين
واع��دة ،واقرتب خاللها �صاحب
الأر����ض م��ن افتتاح الت�سجيل،
عندما �أر���س��ل خميتاريان كرة
م��ن الناحية اليمنى ،تابعها
�أوباميانغ لتهز ال�شباك العلوية
من اخلارج.
لي�سدد
وعاد املهاجم الغابوين،
ّ
يف ال�شباك اجلانبية بالدقيقة ،58
بعد اخرتاق ناجح من النيجريي
�أليك�س �أيوبي ،قبل �أن يخرج غري
املوفّ ق جينكين�سون ،وي�شارك
بدال منه �سياد كوال�سينات�ش.
وخ��رج لي�شت�شتايرن م�صابا من
ت�شكيلة �آر���س��ن��ال ،فحل مكانه
ال��ع��ائ��د حديثا م��ن الإ�صابة،

�أين�سلي مايتالند-نايلز.
وجاءت �أول ت�سديدة لآر�سنال بني
اخل�شبات ال��ث�لاث ،يف ال�شوط
ال��ث��اين ،بالدقيقة  ،80بعد
مرره
جمهود مم ّيز من �أيوبيّ ،
على �إثره الكرة �إلى خميتاريان،
ال��ذي �أط��ل��ق ت�سديدة ،مل يجد
الت�صدي لها.
ريبريو �صعوبة يف
ّ
ول��ع��ب �سبورتنغ يف الدقائق
ال���ث�ل�اث الأخ���ي��رة م���ن ال��زم��ن
الأ�صلي ،بع�رشة العبني ،عقب
طرد مدافعه الفرن�سي جريميي
ماثيو ،لعرقلته �أوباميانغ،
ال���ذي ب����دوره ن � ّف��ذ رك��ل��ة حرة
فوق املرمى ،لتنتهي املباراة
بالتعادل ال�سلبي.

فوز مثير إلشبيلية اإلسباني على أكهيسار التركي
عاد �إ�شبيلية الإ�سباين بفوز ثمني
و�صعب « »2-3على �أكهي�سار �سبور
الرتكي من عقر دار الأخري ،فيما
تغلب كرا�سنودار الرو�سي على
�ستاندرليغ البلجيكي بهدفني
لهدف ،يف رابع جوالت املجموعة
العا�رشة من ال���دوري الأوروب���ي
لكرة القدم.
ويف مباراة �إ�شبيلية و�أكهي�سار،
مب��ل��ع��ب الأخ��ي��ر ���س��ب��ور توتو
�أكهي�سار ،كان ال�ضيف الإ�سباين
هو البادئ بالتقدم بهدف نوليتو
« ،»12وقبل نهاية ال�شوط الأول
�أكد لوي�س مورييل �أف�ضلية النادي
الأندل�سي بهدف ثان «.»38
ومع مطلع ال�شوط الثاين ،جنح
�أكهي�سار يف ت�ضييق الفارق بهدف
حمل توقيع �إلفي�س مانو «ق،»52
ثم �أهدر العبه جوراي فورال ركلة
جزاء «ق ،»57قبل �أن يتمكن �أونور
�آي��ي��ك م��ن �إدراك التعادل �أخ�يرا
للفريق الرتكي «ق.»78
وبينما ت�سري املباراة يف املنعطف
الأخري منها ،يحت�سب احلكم ركلة
ج��زاء ل�صالح �إ�شبيلية وينربي
لها �إيفر بانيغا لينفذها بنجاح
�إل��ى داخ��ل مرمى �أكهي�سار معلنا
ع��ن ال��ه��دف ال��ث��ال��ث يف الوقت
القاتل «ق »87وح�صول ال�ضيوف

• العب �إ�شبيلية يف طريقه ملرمى الفريق الرتكي

على النقاط الثالث� .أما املباراة
الأخ����رى ،ال��ت��ي �أج��ري��ت مبلعب
ك��را���س��ن��ودار ،فقد �شهدت تقدم
�ستاندرليغ �أوال عن طريق العبه
املغربي املهدي كار�سيال «ق،»19
قبل �أن ي���درك ماجوميد �شابي

�سليمانوف هدف التعادل ل�صاحب
الأر�ض «ق ،»79واقتن�ص واندر�سون
يف «ق »82هدف الفوز ونقاط اللقاء
الثالث للفريق الرو�سي.
بهذه النتائج ،يرفع �إ�شبيلية
وكرا�سنودار ر�صيديهما �إلى  9نقاط

ليحافظا على ال�صدارة والو�صافة،
على الرتتيب ،بينما جتمد ر�صيدا
�ستاندرليغ و�أكهي�سار �سبور عند 6
نقاط يف املركز الثالث و�صفر من
النقاط يف املركز الأخ�ير ،على
الرتتيب.

فياريال يعزز صدارة مجموعته بالتعادل مع رابيد فيينا

• دفاع فياريال يتدخل بقوة على مهاجم رابيد فيينا

حافظ فياريال الإ�سباين على �صدارة
جمموعته بعد تعادله �سلبيا خارج
�أر�ضه �أمام رابيد فيينا النم�ساوي،
بينما حقق �سبارتاك مو�سكو فوزا
مثريا « »3-4على �ضيفه جال�سكو
رينجرز الأ�سكتلندي� ،ضمن مباريات
اجلولة الرابعة للمجموعة ال�سابعة
يف ب��ط��ول��ة ال�����دوري الأوروب�����ي
لكرة القدم .وعلى ملعب «�أليانز
�ستاديوم» انتهى لقاء فياريال ب�شباك
نظيفة �أمام م�ضيفه النم�ساوي لي�ؤكد
الفريق الإ�سباين �صدارته للمجموعة
ال�سابعة بر�صيد  6نقاط.
ويف مباراة �أخرى بنف�س املجموعة
�أفلت �سبارتاك مو�سكو الرو�سي من
فخ �ضيفه غال�سكو رينجرز بفوز
مثري ب�أربعة �أه���داف لثالثة على
ملعب �أتكريت �أرينا.
ب��د�أ ال�ضيوف الت�سجيل مبكرا يف

الدقيقة « »5عن طريق هدف عك�سي
�سجله رومان �إيرميينكو يف مرماه،
ث��م �أدرك ل��وري��ن��زو ميلجاريجو
التعادل « »22قبل �أن يتقدم دانييل
كانديا�س لغال�سكو بهدف ثان «.»27
وتعادل �سبارتاك بعدما �أحرز كونور
جولد�سون هدفا عك�سيا يف مرماه
« ،»58وذل��ك قبل �أن ي�ضع جلني
ميدليتون فريق غال�سكو يف املقدمة
مرة �أخرى «.»41
ويف ال�شوط الثاين انتف�ض �سبارتاك
ب��ه��دف�ين متتاليني ع�بر لوي�س
�أدريانو و�سفيان هني « 58و،»59
على الرتتيب.
وب��ه��ذه النتائج يت�صدر فياريال
املجموعة ال�سابعة « 6نقاط» يليه
يف املركز الثاين �سبارتاك مو�سكو
« »5ب��ف��ارق الأه���داف ع��ن رينجرز
�صاحب املركز الثالث.

