
 الخميس الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٤ نوفمبر ٢٠١٠ 

 أكد رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز أن  50 
الالعب األملاني الشاب مسعود أوزيل هو أفضل العب في العالم حاليا.

  وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت أم ســـونتاج» األملانية قال بيريز: «في 
رأيي الشخصي، أوزيل هو أفضل العب في العالم»، فيما جاء اخلبر كصدمة 

كبيرة لنجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.
  بينما اشار بيريز في املقابلة نفسها الى أن األملاني اآلخر سامي خضيرة 

زميل أوزيل بريال مدريد سيكون «في يوم ما من أفضل العبي العالم». 

 خرج رئيس برشلونة السابق خوان البورتا لينفي التهمة 
التي تداولتها وســـائل اإلعالم اإلسبانية عن «جتسسه» على 
بعض العبـــي الفريق األول بالنـــادي. وكان البورتا نفى في 
تصريحات نقلتها صحيفة «آس»، أن يكون قد جتســـس على 
بيكيه، رونالدينيو، إيتو وديكو مؤكدا أنه فعال تعاقد مع شركة 
أمنية لكنه لم يستخدمها أبدا في هذه األمور بل حلراسة متعلقات 

النادي كونه «أهم ناد في العالم» على حد وصفه.

 البورتا يدافع عن نفسه بعد اتهامه بـ «التجسس» بيريز: أوزيل هو أفضل العب في العالم

(أ.پ)  جنم توتنهام ڤان در ڤات سجل الهدف األول في مرمى إنتر ميالن 

 متفرقات  عالمية 

أعرب مسؤولو احتاد كرة القدم في أميركا اجلنوبية   
عن ثقتهم في احلفاظ على عدد املقاعد اخلاصة بقارتهم 
في نهائيـــات كأس العالم املقبلة لكـــرة القدم والتي 
تســـتضيفها البرازيل عام ٢٠١٤. وأوضح مســـؤولو 
الكونيمبول أنهم على يقني من االحتفاظ بهذه املقاعد 
البالغ عددها أربعة مقاعد ونصف املقعد بخالف مقعد 
املنتخب البرازيلي الذي سيشارك في البطولة بصفته 
ممثل الدولة املضيفة ولن يؤثر على عدد املقاعد اخلاصة 

بالقارة.
تعادل موناكو مع ضيفه بوردو ٢-٢ في مباراة مؤجلة    
من املرحلة احلادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
ورفع موناكو رصيده إلى عشر نقاط في املركز الثالث من 

القاع مقابل ١٥ نقطة لبوردو في املركز التاسع.
أوضح املـــدرب البرازيلي الشـــهير لويز فيليبي    
ســـكوالري املدير الفني الســـابق ملنتخبي البرازيل 
والبرتغال واملدرب احلالي لفريق بامليراس البرازيلي، 
أنه ســـيعتزل التدريب في عام ٢٠١٤ ولكنه أشار الى 
انه يرغب في تدريب احـــد املنتخبات خالل مونديال 
٢٠١٤ الذي تســـتضيفه البرازيـــل وذلك قبل ان يعلن 

اعتزاله رسميا.
ــتيليان  ــط البلغاري الدولي س حث العب خط الوس   
ــتون فيال اإلجنليزي لكرة القدم  بيتروف زمالءه في أس
ــبب اإلصابة في  على االنطالق بقوة خالل فترة غيابه بس
ــتبعده عن املالعب طويال.ومن املتوقع أن  الركبة التي س
يبتعد بيتروف عن املالعب نحو ثالثة أشهر بسبب اإلصابة 

التي تعرض لها خالل مباراة الفريق أمام سندرالند.
نفى مدير أعمال اجلنوب أفريقي ســـتيفن بينار    
العب خط وسط فريق إيفرتون اإلجنليزي لكرة القدم 
الشائعات التي حتوم حول إمكانية انتقال الالعب إلى 
إنتر ميالن اإليطالي. ويســـتمر العقد احلالي لالعب 
املنتخب اجلنوب أفريقي مع إيفرتون حتى نهاية املوسم 

احلالي.
أعلنت إذاعة «كادينا سير» اإلسبانية أن املدرب التشيلي    
مانويل بيلليغريني املدير الفني السابق لريال مدريد االسباني 
ــكل نهائي على تولي قيادة فريق ملقة االسباني  اتفق بش

خلفا للمدرب املقال البرتغالي جيسوالدو فيريرا.
حقق لوس أجنيليس ليكـــرز حامل اللقب فوزه    
الرابـــع على التوالي في دوري كرة الســـلة االميركي 
للمحترفني على حساب ممفيس غريزلز ١٢٤-١٠٥ وعلى 
ملعب «ستايبلز سنتر» وأمام ١٨٫٩٩٧ متفرجا. وحقق 
ميامي هيت فوزا كبيرا على ضيفه مينيسوتا متبروولفز 
١٢٩-٩٧ على ملعب أميريكان ايرالينز ارينا أمام ١٩٫٦٠٠ 

متفرج.

 باتيستا مدربًا لألرجنتين رسميًا

 .. وميسي ينفي إثارة الفتنة

 فورالن يتوقع بقاءه في مدريد

 هونيس يصيب ڤان غال بالخيبة

 أعلن رئيس االحتاد األرجنتيني لكرة القدم خوليو غروندونا 
تثبيت سيرخيو باتيستا مدربا ملنتخب بالده وذلك قبل أسبوعني 
من املباراة الدولية الودية أمام غرميه التقليدي البرازيل في الدوحة. 
وكان االحتاد األرجنتيني عني باتيستا الذي أشرف على املنتخب 
األوملبـــي حامل ذهبية األلعاب االوملبية عام ٢٠٠٨ في بكني، مدربا 

للمنتخب مؤقتا خلفا لدييغو مارادونا الذي أقيل من منصبه.

  أعــــرب العــــب كــــرة القدم 
األرجنتيني الدولي ليونيل ميسي 
عن رفضه التام الســــتغالله في 
إثارة نار الفتنة أو االنقسام داخل 
صفوف املنتخب األرجنتيني أو 
بني أنصار الفريق. وأعلن ميسي 
جنم هجوم برشلونة االسباني 
مرارا عن مســــاندته الســــتمرار 
املدرب باتيستا في منصبه حتى 
التي  العالم ٢٠١٤  نهائيات كأس 
تقام انشطتها في البرازيل مشيرا 

إلى أنه يرفض ما يردده البعض 
بشأن اعتبار باتيستا هو املالك 

اجلديد للمنتخب األرجنتيني.
  وقال ميسي في مقابلة نشرتها 
مجلة «إل جرافيكو» األرجنتينية 
«أنزعج كثيــــرا من هؤالء الذين 
يســــعون إلى الترويج ألشياء ال 
متت للحقيقة بأي صلة وتهدف 
إلى سقوط املنتخب األرجنتيني 
ويرون أن استخدام اسمي قد يسفر 

عن انقسام في آراء الناس». 

 أعرب مهاجم منتخب أوروغواي دييغو فورالن عن سعادته بالبقاء 
مع أتليتكو مدريد االسباني، حيث لم يتلق عرضا جديا من أحد األندية 
األوروبية الكبرى منذ انتهاء مونديال جنوب أفريقيا. وأكد فورالن بعد 
انضمامه لقائمة املرشحني للفوز بجائزة أفضل العب في العالم أخيرا، 
انه لم يتلق عروضا جادة وقال فورالن ملجلة فرانس فوتبول الفرنسية 
«أشعر بسعادة غامرة في أتلتيكو مدريد، النادي يقدم لي كل ما احتاجه، 

انني سعيد هنا، بصراحة لم أتلق أي عروض جادة في الصيف». 

 قال املدرب الهولندي لويس 
الفني لفريق  املديـــر  ڤان غال 
إنه  بايـــرن ميونيـــخ األملاني 
يشعر «بخيبة أمل بالغة جتاه 
التصريحات التي أدلى بها أولي 

هونيس رئيس النادي.
  وأوضح ڤان غال انه ال يريد 

ان يناقض أو يعارض هونيس 
الذي خدم النادي طويال.

  وقال ڤان غال «ولكنني أرى 
ان رجـــال مثل هونيس يحظى 
بأهمية كبيرة بالنسبة للنادي 
ويتعني عليه ان يدرك عواقب 

تصريحاته». 

 ٧ أندية تبحث عن ضمان تأهلها في «يوروبا ليغ»

 ليڤربول يستضيف نابولي ويوڤنتوس يواجه سالزبورغ
الثامنة (٩  متصدر املجموعـــة 
نقاط) على خيتافي االسباني (٣ 
نقاط) وهو يأمل تعويض خيبته 
احمللية، وفي املجموعة ذاتها، يحل 
يونغ بويز السويسري الوصيف 
على أودنسي الدمناركي.وستكون 
الفرصة متاحة ايضا اليندهوڤن 
الهولنـــدي (٧ نقـــاط) بالتأهل 
التاســـعة عندما  عن املجموعة 
يستقبل ديبريشن املجري، وباتي 
بوريسوف البيالروسي (٧ نقاط) 
عن املجموعة اخلامســـة عندما 
يستقبل شيريف املولدافي، لكن 

عليهما انتظار باقي النتائج.
   ويأمل ليڤربول االجنليزي 
ان يستمر في فترة تعافيه عندما 
يستقبل نابولي االيطالي على 
ملعبه «انفيلد رود» في املجموعة 
احلادية عشرة، وتصدر ليڤربول 
الترتيـــب بخمس نقـــاط بعد 
تعادله سلبا في جنوب ايطاليا 
مقابل ٣ نقاط لنابولي الوصيف. 
وحقـــق ليڤربول فوزا معنويا 
مهما علـــى بولتون ١-٠ األحد 
املاضـــي في الـــدوري احمللي، 
الهبوط. ليبتعد عن منطقـــة 

ويغيب عن الفريق االحمر العب 
الوسط جو كول بعد تعرضه 
إلصابة في فخذه خالل مباراة 
بولتون، ويحوم الشـــك حول 
اليوناني  الدفاع  مشاركة قلب 
سوتيريوس كيرياكوس، في 
حني يعود الظهير غلن جونسون 
بعد ابتعاده اربع مباريات بسبب 
االصابة، وفي املجموعة الثانية، 
اتلتيكو مدريد االسباني  يحل 
(٤ نقـــاط) حامـــل اللقب على 
روزنبورغ النروجي (٣ نقاط) 
في حني يستقبل باير ليفركوزن 
األملاني املتصدر (٥ نقاط) اريس 
سالونيكي اليوناني الوصيف 

(٤ نقاط). 

االيطالي (٣ نقاط) ســـالزبورغ 
النمســـاوي (نقطة واحدة) في 
تورينو بعـــد تعادلهما ١-١ في 
النمســـا. وتبرز مجددا مباراة 
باريس ســـان جرمان الفرنسي 
متصدر املجموعة العاشـــرة (٧ 
نقاط) مع بوروسيا دورمتوند 
متصـــدر بطولـــة أملانيا وثالث 
املجموعـــة حاليا (٤ نقاط) بعد 
تعادلهما ذهابا ١-١ في أملانيا، وفي 
املجموعة ذاتها، يأمل اشبيلية (٦ 
نقاط) حتقيق فوزه الثالث عندما 
يستقبل كارباتي لفيف االوكراني 

املتواضع.
   ويحل شـــتوتغارت االملاني 

ملعب «دراغـــاو» على احمليط 
االطلسي، وفي املجموعة الثانية 
عشـــرة أيضا، سيقصى سسكا 
الذي خســـر  البلغاري  صوفيا 
مبارياته الثالث بحال فشله على 
أرض رابيد ڤيينا النمسوي (٣ 

نقاط).
   وفي املجموعة األولى، يحل 
مانشستر سيتي االجنليزي (٧ 
نقاط) الذي مير مبرحلة انعدام 
وزن فـــي الـــدوري االجنليزي، 
على ليـــخ بوزنان الپولندي (٤ 
نقـــاط) بعدما هزمـــه ٣-١ في 
اجلولة املاضية. وفي املجموعة 
ذاتهـــا، يســـتقبل يوڤنتـــوس 

الى  أندية   تســـعى ســـبعة 
حتقيق الفوز كي حتجز مقعدها 
في الـــدور الثاني مـــن الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» الذي تقام 
مباريات جولته الرابعة من الدور 
االول اليوم، وســـتضمن أندية 
مانشستر ســـيتي االجنليزي، 
سبورتينغ لشـــبونة وبورتو 
البرتغاليان، سســـكا موســـكو 
وزينيت ســـان بطرســـبورج 
الروسيان، شتوتغارت األملاني 
وباريس سان جرمان الفرنسي، 
تأهلها بحال فوزها بغض النظر 
عن باقـــي النتائج، ويتأهل الى 
الدور الثاني أول وثاني كل من 
املجموعات الـ ١٢، وتنضم إليها 
ثمانية فرق احتلت املركز الثالث 
في مجموعاتها في دوري أبطال 

أوروبا بانتهاء الدور األول.
   ويبدو سبورتينغ لشبونة 
(٩ نقاط) مرشـــحا فوق العادة 
للتأهل عندما يحل على الغانتواز 
البلجيكي متذيل ترتيب املجموعة 
الثالثة، خصوصا انه تغلب عليه 
منذ أسبوعني ٥-١ في البرتغال، 
وفي املجموعة ذاتها، يســـتقبل 
ليفســـكي صوفيا البلغاري (٣ 
نقاط) ليل الفرنسي (٤ نقاط)، 
وميلك زينيت سان بطرسبورغ 
الروسي حامل لقب كأس االحتاد 
األوروبي عـــام ٢٠٠٨ ومواطنه 
سسكا موسكو حامل لقب ٢٠٠٥ 
الرصيد الكامل، فيواجه األخير 
باليرمو االيطالي (٣ نقاط) ثالث 
املجموعة السادسة في موسكو، 
في حني يسافر زينيت إلى كرواتيا 
ملواجهة هايدوك سبليت (٣ نقاط) 
السابعة.ويأمل  ثالث املجموعة 
بورتو البرتغالي (٩ نقاط) تكرار 
فوزه األخير على بشكتاش التركي 
(٣-١) فـــي اســـطنبول، عندما 
يستقبل وصيفه (٦ نقاط) على 

 توتنهام يثأر من إنتر ميالن ويحرمه من التأهل المبكر
وانتر ميـــالن، فيما بقي فيردر 
برمين في املركز االخير برصيد 

نقطتني.
  وفي املجموعة الرابعة، أهدر 
برشـــلونة فرصة التأهل املبكر 
بســـقوطه في فخ التعادل أمام 
مضيفه كوبنهاغن. وكان برشلونة 
بحاجة الى الفوز لتحقيق مبتغاه، 
خصوصا ان روبني كازان الروسي 
اليونانـــي  وباناثينايكـــوس 
تعادال ســـلبا في مباراة ضمن 
املجموعة ذاتها.ومنح ميســـي 
الدقيقة  التقدم لبرشـــلونة في 
٣١ رافعا رصيـــده الى ٥ أهداف 
في املســـابقة، بيد ان فرحته لم 
تدم سوى دقيقتني ألن أصحاب 
األرض أدركـــوا التعادل. وكان 
بإمكان برشلونة اخلروج فائزا 
بنتيجة مريحة حيث ســـنحت 
له فرص كثيرة وسهلة أهدرها 
مهاجموه، خصوصا ميسي وفيا. 
وجنح ميســـي في منح التقدم 
لبرشـــلونة مستغال كرة مرتدة 
من املدافع ماتياس يورغنســـن 
فهيأها لنفســـه بيســـراه داخل 
املنطقة قبل ان يطلقها فارتطمت 
الشباك  بالقائم االمين وعانقت 
(٣١). ورد كوبنهاغن مباشرة عبر 
البرازيلي كالودمير دي ســـوزا 
بتســـديدة على الطائر بيسراه 
اثر متريرة عرضية من يســـبر 
غرونكيار فشل احلارس فيكتور 
فالديز في التقاطها (٣٣).وعزز 
برشـــلونة موقعه في الصدارة 
برصيـــد ٨ نقاط بفـــارق نقطة 
واحـــدة أمـــام كوبنهاغن. وفي 
املجموعة ذاتهـــا، تعادل روبني 
كازان مع باناثينايكوس ٠-٠. 
ورفـــع روبـــني كازان رصيده 
الـــى ٣ نقاط فـــي املركز الثالث 
مقابل نقطتني لباناثينايكوس 
صاحب املركز االخير، وتضاءلت 
حظوظهما في التأهل الى الدور 

الثاني.
  وفي املجموعة الثانية، ضرب 
بنفيكا عصفورين بحجر واحد 
فثأر خلســـارته امام ليون ٠-٢ 
ذهابا واحلق به اخلسارة االولى 
بعد ٣ انتصارات متتالية وأنعش 
آماله في التأهل الى الدور الثاني. 
وكان بنفيكا في طريقه الى إحلاق 
خسارة مذلة بضيوفه، حيث تقدم 
برباعية نظيفـــة. وعزز بنفيكا 
موقعه في املركز الثالث برصيد 
٦ نقاط بفارق نقطة واحدة خلف 
العائد بتعادل  شـــالكه األملاني 
ثمني من تل ابيب امام هبوعيل 

 .٠-٠

مسافة قريبة داخل املرمى اخلالي 
.(٨٩)

  وفي املجموعة ذاتها، أنعش 
تونتي انشكيدة الهولندي آماله 
في املنافسة على إحدى بطاقتي 
الثاني بعدما حقق فوزه  الدور 
االول في الدور االول وكان على 
حســـاب مضيفه فيردر برمين 
االملاني بثنائيـــة نظيفة.ورفع 
تونتـــي انشـــكيدة رصيده الى 
٥ نقاط منفـــردا باملركز الثالث 
بفارق نقطتـــني خلف توتنهام 

وسدد كرة قوية بيمناه في الزاوية 
اليسرى للحارس كوديتشيني 
(٨٠) رافعا رصيده الى ٧ أهداف 
في صدارة الئحة الهدافني. ونزل 
انتر ميـــالن بكل ثقله بحثا عن 
التعادل بيد ان البديل الروسي 
رومان بافليوتشـــنكو وجه له 
الضربة القاضية بتسجيله الهدف 
الثالث اثـــر مجهود فردي رائع 
لبايل مـــن منتصف امللعب قبل 
ان ميرر كرة على طبق من ذهب 
للروسي الذي تابعها بيسراه من 

وتوغل داخـــل املنطقة قبل ان 
يسدد كرة قوية بيسراه على ميني 
احلارس كاستيالتزي (١٨). وعزز 
توتنهام تقدمه بهدف ثان عندما 
انطلق بايل من منتصف امللعب 
وتوغل من اجلهة اليسرى ومرر 
كرة عرضية الى كراوتش املندفع 
من اخللف وتابعها بسهولة داخل 
املرمى اخلالي (٦١). وجنح انتر 
ميالن في تقليص الفارق عندما 
مرر سنايدر كرة الى ايتو داخل 
املدافعني  املنطقة فتالعب باحد 

يتفوق بفارق االهداف واملواجهات 
املباشـــرة. ومرة اخرى فرض 
الويلزي غاريث بايل نفسه جنما 
للمباراة بصنعه هدفني لفريقه 
اللندني وهو الذي سجل ثالثيته 
ذهابا عندما جنب فريقه خسارة 
مذلة برباعية نظيفة سجلها انتر 
ميالن في الشوط االول. ومنح 
فان در فـــارت التقدم لتوتنهام 
بعد تلقيه كـــرة على طبق من 
ذهب مـــن مودريتش عند حافة 
املنطقة فكســـر مصيدة التسلل 

حلجز بطاقته الى الدور الثاني، 
بيد ان الرياح جرت مبا ال تشتهيه 
سفنه ألن توتنهام كان الطرف 
االفضل في اللقاء وكان بإمكانه 
الفـــوز بأكثر من ثالثية بالنظر 
الى الفرص الكثيرة التي سنحت 
ملهاجميه على مدار الشـــوطني، 
فيما لم تكن انتفاضة الضيوف 
مجديـــة النها جـــاءت في وقت 
الفريقان في  متأخر.وتســـاوى 
صدارة املجموعة االولى برصيد 
٧ نقاط لكل منهما بيد ان توتنهام 

فيما جتمد رصيد رينجرز عند 
٥ نقـــاط وتراجـــع الـــى املركز 

الثالث.
  وعلى ملعب «هارت الين» في 
العاصمة لندن، احلق توتنهام 
اخلســـارة االولى بإنتر ميالن 
في املسابقة هذا املوسم وكانت 
بالتالي  مســـتحقة ٣-١ وثـــأر 
خلســـارته ٣-٤ قبل أسبوعني 
على ملعب «جوزيبي مياتزا». 
وكان انتـــر ميالن ميني النفس 
بتكرار فوزه على الفريق اللندني 

 خطا مان يونايتد االجنليزي 
بطل ٢٠٠٨ خطوة كبيرة نحو بلوغ 
الدور الثاني بفوزه الكبير على 
التركي  مضيفه بورصة سبور 
٣-٠، وثأر توتنهام االجنليزي 
من انتر ميـــالن االيطالي حامل 
اللقب بفوزه عليه ٣-١ وحرمه من 
التأهل املبكر الى الدور الثاني أول 
من أمس في اجلولة الرابعة من 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفشل برشلونة بطل ٢٠٠٩ في 
حجز بطاقته مبكرا بســـقوطه 
في فـــخ التعادل أمـــام مضيفه 
كوبنهاغن الدمناركي ١-١، واألمر 
ذاته بالنسبة الى ليون الفرنسي 
الذي سقط امام مضيفه بنفيكا 

البرتغالي ٣-٤.
  في املباراة االولى على ملعب 
بورصة سبور، عزز مان يونايتد 
حظوظه في بلوغ الدور الثاني 
بعدما قسا على مضيفه بورصة 
سبور بثالثية نظيفة مجددا فوزه 
عليه بعدما تغلب عليه ١-٠ قبل 
أسبوعني في مانشستر. واختلفت 
املباراة عن سابقتها ألن الشياطني 
احلمـــر خاضوها بتشـــكيلتهم 
التي  االساســـية خالفا لالولى 
لعبوها بالفريق الرديف. وانتظر 
مان يونايتد الشوط الثاني حلسم 
نتيجة مباراة اليوم فمنحه دارين 
فليتشـــر التقدم في الدقيقة ٤٨ 
اثر تلقيه كرة من مايكل كاريك، 
وأضاف الفرنسي دانيال اوبرتان 
الهدف الثاني في الدقيقة ٧٣ اثر 
الكـــوري اجلنوبي  متريرة من 
بارك جي ســـونغ عنـــد حافة 
املنطقة فتابعها قوية في سقف 
املرمى، وختم البرتغالي الواعد 
املهرجان  بيبيه، بديل فليتشر، 
بالهـــدف الثالث اثر متريرة من 
بول سكولز داخل املنطقة فلكزها 
بيمناه على يسار احلارس (٧٧). 
وعزز مـــان يونايتد موقعه في 
صدارة املجموعة الثالثة برصيد 
١٠ نقاط وبات بحاجة الى التعادل 
في مباراته املقبلة أمام مضيفه 
رينجرز االسكوتلندي لضمان 
الثانـــي. وفي  الـــدور  بلوغـــه 
املجموعة ذاتها، أكرم ڤالنســـيا 
وفادة رينجـــرز بثالثية نظيفة 
وانتزع منه املركز الثاني منعشا 
آمالـــه في حجز البطاقة الثانية 

على االقل.
  ورفع ڤالنسيا رصيده الى ٧ 
نقاط وهو يســـتضيف بورصة 
سبور في مباراة سهلة في اجلولة 
اخلامسة قبل ان يحل ضيفا على 
مان يونايتد في اجلولة االخيرة، 

 ارتفاع أسهم مان يونايتد في «بورصة» سبور.. وتعادل مخيب لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 

 ريدناب: تالعبنا بأبطال أوروبا.. وبايل ليس للبيع  بنيتيز: بايل قتل مايكون 
 اشاد االسباني رافاييل بنيتيز مدرب انتر ميالن بنجم توتنهام 
غاريث بايل رغم الهزمية، وقال لقناة سكاي سبورتس «انه العب 
عظيم. أعتقد أنـــه جنم املباراة والكل أصبح يخشـــاه. مايكون 
أحد أفضل املدافعني فـــي العالم وأعتقد أن النفاثة الويلزية بيل 
قتله. وكان بطل توتنهام بايل متواضعا خالل حديثه لـ «سكاي 
ســـبورتس» عن مستواه االستثنائي في الفترة احلالية، مرجعا 
الفضل للعمل اجلاد الذي يقوم به زمالئه حيث قال «أشعر فقط 
أنني واثق من نفســـي مع الكرة. الفريق يلعب بشكل جيد وقد 

أظهرنا ذلك».

 أكد مدرب نادي توتنهام اإلجنليزي هاري ريدناب أن ناديه لن 
يبيع جنمه الويلزي جاريث بايل بعد سلسلة العروض القوية 
التي قدمها الالعب منذ بداية املوســــم. ونقلت صحيفة «صن» 
البريطانية تصريحات ريدناب عقب الفوز على انتر ميالن قال 
فيها: «كان غاريث رائعا، الفريق كله كان رائعا». وأضاف: «لقد 
تفوقنــــا على إنتر متاما وكنا أفضل منهم من البداية للنهاية».

كان أداء رائعا وأحد أروع الليالي التي شهدتها اجلماهير مبلعب 
وايــــت هارت لني.. يجب أن تنظروا إلى الفريق الذي كنا نلعب 
أمامه، إنه إنتر ميالن حامل لقب دوري األبطال». وأشار ريدناب 

إلــــى أن توتنهام ال يحتاج الى بيــــع بايل للحصول على مبلغ 
مالي في املقابل وقال: «إن مالك نادي توتنهام ليســــوا فقراء.. 
وال يحتاجــــون لبيع الالعب». وأضــــاف: «ال أعتقد أن غاريث 
بحاجة إلى الذهاب إلى أي ناد آخر، وإمنا يحتاج البقاء هنا في 
وايت هارت لني». وأثنى ريدناب على فريقه وقال لقناة سكاي 
سبورتس: «تالعبنا بأبطال أوروبا، في ليلة للذكرى، لقد كانت 
ليلة كرة قدم مذهلة منذ البداية حتى النهاية، ضغطنا عليهم، 
تالعبنــــا بهم وصنعنا كل الفرص. لقد قدم كل فرد شــــارك في 

اللقاء مستويات مذهلة. قدمنا كرة قدم عظيمة». 
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