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المتألق ليونيل ميسي يمر بسهولة
من مدافع باناثينايكوس كانتي

في طريقه إلحراز هدف لبرشلونة )أ.پ(

مدح الفرنسي آرسني ڤينغر الدوري اإلجنليزي ووصفه 
بأنه األقوى عامليا، موضحا أنه الدوري الوحيد في العالم 
يتنافس على لقبه أربعة فرق.وقال مدرب الغانرز: »ما زلت 
اعتقد أن ال����دوري اإلجنليزي األقوى في العالم«. وحتدث 
عن خروج الفرق اإلجنليزية من االدوار النهائية في دوري 
األبطال املوسم املاضي، وقال: »ما حدث في املوسم املاضي 

لن يتكرر مرة أخرى على األقل خالل السنوات القادمة.

احتفظت اسبانيا بطلة العالم بصدارة التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( امس حيث بقيت متقدمة برصيد 1824 نقطة 
امام هولندا الثانية )1663 نقطة( واملانيا الثالثة )1490 نقطة( التي صعدت مرتبة 
واحدة على حس���اب البرازيل )1480 نقطة(. ولم تشارك البرازيل في مباريات 
رس���مية خالل سبتمبر وقد اكتفت مبعس���كر تدريبي في اسبانيا حتت اشراف 
مدربها اجلديد مانو مينزيز، في حني كانت فرنسا اكبر املتراجعني بخسارتها 6 

مراكزها وباتت في املركز السابع والعشرين برصيد 835 نقطة.

ڤينغر: الدوري اإلنجليزي اليزال هو األفضل إسبانيا تحتفظ بصدارة تصنيف »فيفا«

عالمية متفرقات

يبدو أن هدفي نيلسون فالديز في 
مرمى برشلونة عندما قاد هيركوليس 
للفوز عل���ى العمالق الكاتالوني بهدفني 
نظيفني لم يكونا مهم���ني فقط لغايات 
الرياضية، وإمنا كان  النقاط واحلسبة 
لهما أهمية قصوى في املجال االقتصادي.
فحس���ب تقرير صحافي نقلته صحيفة 
اآلس فإن مبيعات القمصان في النادي 
الصاعد حديثا إلى الليغا ضربت أرقاما 
قياس���ية، وأن التركيز كله على ش���راء 
قميص املهاج���م الپارغوياني تصل الى 
نسبة إلى )90%( من مبيعات القمصان 

اإلجمالية.

ذكرت وسائل االعالم الصربية ان االحتاد 
الصربي لكرة القدم قد يقيل مدرب منتخب 
بالده رادومير انتيتش بسبب النتائج املخيبة 
في كأس العالم في جنوب افريقيا 2010 وفي 
التصفي��ات املؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا 
2012. واوضح رادي��و »بي 92« ان »االحتاد 
الصربي اتخذ قرار وضع حد للعقد الذي يربطه 
بانتيتش بعد فشل صربيا في املونديال والبداية 

السيئة في تصفيات كأس اوروبا 2012«.

وافق املهاجم الدولي البنمي السابق 
خوليو سيزار ديلي فالديش على تدريب 

منتخب بالده بحسب ما اعلن التلفزيون 
احمللي تيليمترو روبورتا، وقال فالديش: 
»ق���ررت ان اوافق عل���ى العرض الذي 
قدم لي من االحتاد احمللي وتس���لم هذا 

املنصب«.

أبدى رئيس االحتاد األملاني للرياضات 
األوملبية توماس باخ ترحيبه باعترافات حول 
املنش��طات أدلى بها مسؤول رياضي بارز 
في أملانيا الش��رقية السابقة. وقال باخ إن 
التصريحات التي أدل��ى بها توماس كولر 
»أضافت املزيد من اإليضاح إلى إعادة تقييم 
تاريخ املنشطات« في أملانيا الشرقية. وصار 
كولر، النائب السابق لرئيس االحتاد األملاني 
للرياضة في أملانيا الش��رقية س��ابقا، أول 
مس��ؤول رياضي بارز يعت��رف بارتكاب 
مخالفات خاصة باملنشطات نظمتها الدولة 

الشيوعية السابقة.

أعلن مسؤولون في صربيا إن العب 
كرة السلة الصربي الذي تسبب في إثارة 
جدل ديبلوماسي مع واشنطن إثر فراره من 
الواليات املتحدة بعدما اعتدى بالضرب على 
طالب زميل له بقوة، عقد اتفاقا تفاوضيا 
لتخفيف العقوبة، حيث سيبقى ملدة عامني 

وثالثة أشهر فقط في السجن.

بولت يأمل تسجيل 9.4 ثوان
في سباق 100م

يعتزم العداء اجلامايكي أوساين بولت تعزيز رقمه القياسي 
العاملي في س���باق 100م من 9.58 ثوان إلى 9.4 ثوان وهو رقم 
يعتقد انه غير قابل للتحطيم، بحسبما ذكر تقرير صحافي، لكن 
بولت الذي يش���ارك في مدينة سيدني االسترالية في احتفاالت 
العيد العاشر لتنظيم االلعاب االوملبية 2000، قال ان حتسني رقمه 
القياسي الذي سجله في برلني العام املاضي ليس »هاجسا« له. 
وقال بولت لصحيفة »سيدني دايلي تيليغراف« عن الرقم اجلديد 
الذي ينوي حتقيقه »سيبقى الرقم ثابتا، لكن هذا ليس هاجسا، 
فأنا أملك أصال الرقم القياسي العاملي«، وأمل بولت حامل الرقمني 
القياسيني العامليني لس���باقي 100م و200م ولقبيهما االوملبيني 
والعامليني، تأكيد مكانته في االلعاب االوملبية عام 2012 في لندن 
»لندن محطة كبرى لي، ألن الكثير من اجلامايكيني يعيش���ون 
في لندن، ستتغير مس���يرتي هناك، سأتابع القيام بعملي لكن 
في لندن سأقوم بشيء مختلف«.ويتردد ان بولت ينوي حتطيم 
الرقم القياسي لس���باق 400م الذي يحمله األسطورة األميركي 
مايكل جونسون منذ عام 1999 بتوقيت 43.18 ثانية. وكان بولت 
انسحب حتى نهاية املوسم بسبب االصابة في ظهره، وهو يواجه 
خطورة االصابة في اوتار الركبة او ربلة الساق في حال واصل 
الركض بآالمه في اسفل الظهر.وكان بولت مني بخسارته االولى 
في سباق 100م منذ عام 2008 عندما حل ثانيا في لقاء ستوكهولم 

خلف االميركي تايسون غاي مطلع اغسطس املاضي.

ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة

ڤالنسيا يصاب بكسر
في كاحله وبانديف في ركبته

غوارديوال: ليونيل األفضل بالعالم
والثاني لن يلحق به على اإلطالق

بنيتيز يبرر تعادله بطول العبي تفينتي

رفع االرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة االسباني رصيده 
الى 27 هدفا في مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وأصبح 
أفض���ل هداف في تاريخ النادي الكاتالوني في املس���ابقة القارية.
وسجل ميسي )23 عاما( هدفني من أصل خمسة لفريقه في مباراة 
باناثينايك���وس اليوناني )5-1( في افتتاح مباريات الدور االول. 
وتخطى ميسي البرازيلي ريڤالدو )25 هدفا(، علما بانه سجل 15 
هدفا في 20 مباراة في املسابقة على ملعب فريقه »كامب نو«، كما 
أن باقي هدافي برشلونة في املسابقة هم الهولندي باتريك كاليفرت 
)21 هدفا( ولويس انريكي )20( والكاميروني صامويل ايتو )18(.
وكان ميس���ي احلائز على جائزة الكرة الذهبية لعام 2009، أحرز 
لقب هداف النسخة املاضية برصيد 8 أهداف وهو سجل 27 هدفا في 
47 مباراة في املسابقة. يذكر ان ميسي أهدر ركلة جزاء في مواجهة 

باناثينايكوس وأصاب العارضة والقائم خالل املباراة.

أصيب االكوادوري انطونيو 
ڤالنسيا العب وسط مان يونايتد 
االجنليزي بكسر في كاحله خالل 
املباراة الت����ي تعادل فيها فريقه 
مع رينجرز االسكوتلندي بدون 
اليكس  الس����ير  أهداف، وق����ال 
فيرغس����ون مدرب مان يونايتد: 
»يب����دو ان الالعب اصيب بخلع 
وكس����ر في الكاحل، وهي اصابة 
قاسية س����تجعله يغيب لفترة 
طويلة عن املالعب«، وكان ڤالنسيا 
انه����ار في الدقيقة 48 على ارض 
امللعب بع����د اصطدام طفيف مع 

بروادف����وت، ويب����دو »ان كعب 
قدم الالعب قد علق في العشب« 
بحس����ب فيرغسون.واستغرقت 
عملية اس����عاف ڤالنسيا بعض 
الوقت قبل نقله على حمالة الى 
املستشفى.ومن جانب اخر تعرض 
املقدوني غوران بانديف مهاجم 
انتر ميالن االيطالي الصابة في 
ركبته خالل املباراة التي تعادل 
فيها فريقه مع تونتي انشكيدة 
الهولندي 2-2 بحس����ب ما اعلن 
الفريق االسباني رافائيل  مدرب 

بنيتيز. 

أب���دى امل���درب الكاتالوني 
غوسيب غوارديوال عن افتخاره 
بالعبيه وسعادته الكبيرة باألداء 
الذي قدموه بعد سقوطهم في 
الدوري أمام إيركوليس الصاعد 
حديثا إلى دوري األضواء. وصرح 
غوارديوال بعد إنتهاء اللقاء قائال 
»أمام إيركوليس لم نلعب جيدا 
كما فعلنا اليوم لكن من الصعب 
جدا أن نلعب دائما بهذه الطريقة. 
لقد هاجمنا بشكل أفضل. اليوم 
املباراة بسبب  السابق أهدرنا 
األجنحة، دوري األبطال يجبرك 
على الفوز على ملعبك وهذا ما 
فعلناه. أنا سعيد ألننا حصلنا 
عل���ى 22 هجمة خطي���رة أمام 
أبطال اليون���ان لكننا لم نكن 
في يومنا..«، وأضاف »نحن في 
هذه املرحل���ة التي نلعب فيها 
جيدا لكنهم يسجلون عليك هدفا 

مباغتا في حني أنك حتصل على 
فرصة س���هلة لكنك ال تستفيد 
منها..«، وتابع متحدثا عن ميسي 
»من؟ عندما أضاع ركلة اجلزاء 
ظهر عليه االستياء وبدأ يتمتم. 
إنه األفض���ل بالعالم مع فارق 
شاس���ع عن البقية. الثاني لن 
يلحق به عل���ى اإلطالق... إنه 
فتى يحب العمل، ومن واجبنا أن 
نضعه حيث يشعر باالرتياح«، 
وفي نهاية تصريحاته، أش���ار 
غوارديوال قائال »في كل األحوال، 
من حقنا أن نخسر. خصومنا 
يدافعون بشكل جيد، وعندما 
يغلقون مناطقهم، يصبح من 
الصعب جدا التسجيل عليهم. 
ميكننا أن نخسر مباريات أخرى 
لكن ال يجب أن نشكك في أولئك 
الالعبني الذين حصدوا 99 نقطة 

في املوسم املاضي«.

أرجع االس����باني رافائيل بنيتيز املدي����ر الفني إلنتر ميالن تعادل 
فريقه أم����ام تفينتي الهولندي إلى طول قامة العبي الفريق املنافس.

وقال بنيتيز ل� »س����كاي إيطاليا« »تفينت����ي فريق صعب وخلق لنا 
مشاكل عديدة خاصة في الشوط األول، لديهم ثالثة أو أربعة العبني 
طوال القامة وكادوا أن يس����جلوا في مرمانا في أكثر من عرضية. لقد 
كان����وا أقوياء في االلتحامات الهوائية«. وتابع »حاولنا الضغط أكثر 
على اخلصم بالشوط الثاني ما سبب لنا في بعض األحيان مشاكل في 
الهجمات املرتدة، لكن بشكل عام تطور أداؤنا كثيرا في هذا الشوط«. 
كما رفض املدرب اإلسباني التعليق على مدرب ريال مدريد مورينيو 

وتصريحاته: »إنه من املبكر للغاية أن نتحدث عن اآلخرين«.

خماسيات برشلونة تعود من جديد وميسي يستعيد بريقه

انتر ميالن اإليطالي  استهل 
حملة الدفاع عن لقبه بسقوطه في 
فخ التعادل أمام تونتي انشكيده 
الهولندي 2-2 أول من أمس في 
اجلول���ة األولى من منافس���ات 
املجموعة األولى ضمن الدور األول في دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
ولم يكن مان يونايتد االجنليزي بطل عام 2008 
أفض���ل حاال من انتر ميالن وس���قط بدوره في فخ 
التعادل السلبي أمام ضيفه رينجرز االسكوتلندي، 
فيما حقق برشلونة بطل املوسم قبل املاضي انطالقة 
مدوية بفوزه الساحق على باناثينايكوس اليوناني 
5-1، واألمر ذاته بالنسبة الى مواطنه ڤالنسيا العائد 
بفوز كبير على حساب مضيفه بورصة سبور التركي 

برباعية نظيفة.
في املباراة األولى، عانى انتر ميالن امام مضيفه 
تونتي انش���كيده الذي يشارك في املسابقة القارية 
للمرة األولى في تاريخه، فتابع النيراتزوري بالتالي 
انطالقته املتواضعة هذا املوسم بقيادة مدربه اجلديد 
االس���باني رافايل بنيتيز حيث خسر كأس السوبر 
االوروبية أمام اتلتيكو مدريد االسباني 0-2 وسقط 
في فخ التعادل أمام مضيفه بولونيا 0-0 وفاز بشق 
النفس على اودينيزي 2-1 في الدوري احمللي.وكان 
انتر ميالن البادئ بالتسجيل عبر العب وسطه الدولي 
الهولندي ويسلي سنايدر في الدقيقة 14 عندما استغل 
كرة مرتدة من احلارس البلغاري نيكوالي ميخايلوف 
فتابعها داخل املرمى. ولم يتأخر أصحاب االرض في 
ادراك التعادل وحتديدا بعد 6 دقائق من ركلة حرة 

مباشرة انبرى لها ثيو يانسن بنجاح.
وجنح تونتي انش���كيده ف���ي اضافة هدف ثان 
عندما انبرى يانسن الى ركلة ركنية تابعها املهاجم 
الدولي االرجنتيني دييغ���و ميليتو باخلطأ داخل 
مرمى فريقه، قبل ان ي���درك الكاميروني صامويل 
ايتو التعادل من تسديدة قوية بعد لعبة مشتركة 

مع املقدوني غوران بانديف )41(.
وفي املجموعة ذاتها، افلت ڤيردر برمين االملاني 

من اخلسارة امام ضيفه توتنهام العائد الى املسابقة 
العريقة بعد غياب 48 عاما. وتقدم توتنهام بهدفني 
مبكرين س���جلهما الفنلندي بيتري باس���انني خطأ 
ف���ي مرمى فريقه عندما ح���اول ابعاد كرة عرضية 
جليرم���ان جيناس )12( والعم���الق بيتر كراوتش 
بضربة رأسية اثر ركلة حرة )18(، بيد ان اصحاب 
االرض جنحوا ف���ي تقليص الفارق عبر البرتغالي 
هوغو امليدا بضربة رأس���ية )43(، ثم ادرك ماركو 

مارين التعادل في الدقيقة 48.

تعادل مخيب

عل���ى ملعب »اولدترافورد«، س���جل مدرب مان 
يونايتد الس���ير اليكس فيرغسون هدفا في مرماه 
عندما استبعد 10 العبني ممن خاضوا املباراة األخيرة 
في الدوري احمللي ضد ايفرتون والتي انتهت بتعادل 
فريقه 3-3 باستثناء العب الوسط دارين فليتشر، ذلك 
الن فريقه قدم عرضا سيئا للغاية واكتفى بالتعادل 

السلبي مع ضيفه رينجرز االسكوتلندي.
ويبدو ان فيرغسون الذي ال يتردد في اتخاذ 
القرارات اجلريئة اراد معاقبة افراد الفريق بعد 
ان فرطوا في الفوز علما بان مان يونايتد تقدم 
3-1 ف���ي تلك املباراة حتى الدقيقة 90+1 قبل 
ان يدخل مرماه هدفني في الوقت بدل الضائع، 

لكنه دفع الثمن غاليا هذه املرة.
وقدم مان يونايتد أداء مخيبا ولم ينجح 
في تهديد مرمى رينجرز اال فيما ندر وابرز 

دليل على ذلك حصوله على أول ركلة ركنية 
في الدقيقة 85.

في املقابل، اكتف���ى رينجرز بالدفاع 
وجنح في اخلروج بنقطة ثمينة خارج 

ملعبه.
وبدا واضحا ان التفاهم بني العبي 

مان يونايتد مفقودا خصوصا ان 
بعضهم كان يلعب مع زمالء جدد له 
في التشكيلة األساسية. ولم يشكل 

العائد بعد استبعاده  واين روني 

بدوره من املباراة ض���د ايفرتون، أي خطورة على 
مرمى الفريق االس���كوتلندي واالمر نفسه ينطبق 
على املكسيكي تشييتش���اريتو الذي كان تائها في 

خط املقدمة.
وكانت اخلطورة الوحيدة من قبل دارين غيبسون 
الذي سدد ثالث كرات قوية مرت فوق العارضة. وحاول 
مانشستر تصليح االمور باشراك املهاجم املخضرم 
مايكل اوين مكان الكوري اجلنوبي بارك جي سونغ، 
في حني اضطر الى ادخال اجلناح الويلزي راين غيغز 
مكان اجلناح االكوادوري انطونيو ڤالنسيا الذي اصيب 
بكسر في كاحله وسيبتعد فترة طويلة 
على االرجح عن املالعب. وعاد 
ڤالنسيا االسباني بفوز ثمني 
على حساب بورصة سبور 
التركي برباعية نظيفة تناوب 
البرتغالي  على تس���جيلها 
ريكاردو كوس���تا متس���غال 
ك���رة عرضية م���ن خواكني 
)16( وادوريز 
ي���ا  بيلد و ز
بضربة رأسية 
اثر كرة مرتدة من 
القائم بعد تسديدة قوية 
لكوس���تا )41( وبابلو هرنانديز 
)68( وروبرتو سولدادو مستغال 
خطأ للحارس البلغاري دمييتار 
ايفانك���وف في تش���تيت الكرة 

.)76(

فوز ساحق

وعلى ملعب نوكامب في 
الكاتالونية  العاصمة 
برش���لونة، أك���رم 
صاح���ب االرض 
اللقب  وحامل 
 2009 عام 

وفادة ضيفه باناثينايكوس اليوناني بفوز ساحق 
5-1 كان بطله النجم االرجنتيني ليونيل ميس���ي 
صاحب ثنائية وصانع الهدفني الرابع واخلامس علما 
بأنه اهدر ركلة جزاء. وفاجأ الضيوف برشلونة بهدف 
مبكر سجله الدولي الفرنسي سيدني غوفو في الدقيقة 
20 اثر تلقيه كرة داخل املنطقة من مواطنه جبريل 
سيسيه، لكن برش���لونة ضرب بقوة بعدها فنجح 
في ادراك التعادل بعد دقيقتني عبر ميسي اثر تلقيه 
كرة على طبق من ذهب من تشافي هرنانديز فتابعها 
س���اقطة داخل املنطقة فوق احلارس الكسندروس 
تسورفاس، ثم منحه مهاجمه اجلديد الدولي داڤيد 
ڤيا التقدم في الدقيقة 33 مس���تغال كرة رأسية من 
سيرجيو بوسكيتس فتابعها من مسافة قريبة داخل 
املرمى. وعزز ميسي بهدف ثالث في الدقيقة األخيرة من 
الشوط األول بعد لعبة مشتركة مع بدرو رودريغيز، 
ثم أهدر فرصة تسجيل الهاتريك عندما حصل على 
ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل املدافع سيدريك كانتي 
فانبرى لها لكن احلارس تسورفاس تصدى لها )55(. 
واضاف بويان كركيتش بديل فيا، الهدف الرابع في 
الدقيقة 78 اثر كرة مرتدة من القائم بعد تس���ديدة 
مليسي، قبل ان يختم املدافع الدولي البرازيلي دانيال 
الفي���ش املهرجان بهدف خامس في الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع اثر لعبة مشتركة مع ميسي. 
وفي املجموعة ذاتها، فاز كوبنهاغن الدمناركي على 
روبن كازان الروسي بهدف وحيد سجله السنغالي 
دام ندوي في الدقيقة 87 بضربة رأس���ية اثر ركلة 
حرة فارتطمت الكرة بالقائم األمين وعانقت الشباك. 
وفي املجموع���ة الثانية، فاز بنفيكا البرتغالي على 
هبوعيل تل ابيب بهدفني نظيفني سجلهما البرازيلي 
لويزاو بتس���ديدة على الطائر )21( والبارغوياني 
اوسكار كاردوزو اثر خطأ للحارس الدولي النيجيري 
فنسنت اينياما )68(، وليون الفرنسي على شالكه 
االملاني بهدف وحيد سجله الدولي البرازيلي ميشال 
باستوس في الدقيقة 21 من كرة مرتدة من احلارس 
الدولي مانويل نوير. ولعب شالكه بعشرة العبني 

منذ الدقيقة 38 اثر طرد بينيديكث هوفيديس.

بداية متعثرة إلنتر ميالن في رحلة الدفاع عن اللقب.. وتعادل مخيب لمان يونايتد أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

)رويترز( جنم إنتر ميالن ويسلي سنايدر فشل في قيادة فريقه للفوز   )أ.ف.پ( مهاجم مان يونايتد واين روني تعثر كثيرا وفشل في حتقيق الفوز على رينجرز  

رونالدينيو يريد اللعب حتى سن األربعين

مدرب يطعنه شقيقه بسكين في الملعب

حتدى الالعب البرازيلي رونالدينيو من يتوقعون اعتزاله وخروجه من 
عالم كرة القدم قريبا بأنه سيستمر في اللعب حتى يبلغ من العمر )40( 
عاما. وقال الالعب البرازيلي لصحيفة »كورييري ديلو سبورت«: »لقد 
استعدت مستواي الذي ظهرت عليه مع برشلونة خالل املوسم املاضي 
والفضل كله للمدرب ليوناردو، فقد أعطاني حريتي الكاملة على أرض 
امللعب حتى في حال لم أقدم أفضل ما لدي«. وأضاف »س���أكون سعيدا 
ل���و لعبت في كأس عالم 2014، حتى إنني أفكر في لعب كأس عالم 2018 
فالعمر ليس مش���كلة وأريد أن أكون مثل مالديني الذي كان يلعب إلى 
جانبي وعمره )40( عاما«.يذكر أن رونالدينيو دخل في صراع مباش���ر 
مع مدربه اجلديد ماسيمو اليغري بسبب استبداله في املباراة األخيرة 

أمام تشيزينا.

تعرض االحتاد التركي لكرة القدم إلى صدمة قوية جدا بعد أن ش����هدت 
إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية التركي حادثة مؤملة وغريبة في نفس 
الوقت.وفي أثناء املباراة بني نادي ميرس����ني ادمان ي����وردو والذي يدربه 
الضحية يوكس����يل يالوفا ونادي سامسونغ، اقتحم مورات يولوفا امللعب 
واجته حامال س����كينة ليبدأ في طعن شقيقه يوكسيل وطعنه 6 مرات نقل 
على إثرها الضحية إلى املستشفى على الفور، لكن التقارير األولية تشير 
إلى أن اإلصابات كانت خطيرة لكنها ال تهدد حياة يوكسيل، ووفقا ملا نشرت 
صحيفة »ديلي ميل« االجنليزية فإن اجلاني ادعى أنه قام بطعن ش����قيقه 
بسبب مشاكل شخصية، حيث قام األخير بإهانة أحد أفراد أسرة مورات.

ميسي: بحثت عن تسجيل »هاتريك« 
اعترف جنم برشلونة ليونيل ميسي بأنه 
كان غاضبا بشدة بعد تضييعه لركلة جزاء 
كانت س��تخوله تسجيل هاتريك جديد في 
دوري أبطال أوروبا، وأكد أنه حاول جاهدا 
تعويض الركلة بهدف آخر لكنه فش��ل في 
ذلك.و أضاف ميسي بعد انتهاء املباراة قائال 
»بحثت عن الهدف الثالث حتى النهاية ألن 
تضييعي لركلة اجلزاء أثار جنوني. لكن في 
نهاية املباراة فزنا، سجلنا أهدافا كثيرة، وهذا 

بحد ذاته شيء كبير بالنسبة لي«


