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 يبدو أن مهمة ستيڤ ماكالرين كمدرب لنادي ڤولفسبورغ األملاني قد  42 
اقتربت من نهايتها امس بعد اخلروج املهني لفريقه من منافسات بطولة 
كأس أملانيا على يد فريق الدرجة الثانية األملاني إنيرجي كوتبوس. 
واجتمع مجلس إدارة ڤولفسبورغ ملناقشة وضع املدرب اإلجنليزي 
(٤٩ عاما) مع الفريق. وقال دييترهونيس مدير ڤولفســـبورغ: «إنها 
انتكاسة خطيرة بالنسبة للنادي ويجب دراسة الوضع الراهن.. لم أتوقع 

التعرض ملثل هذا املوقف وال توجد لدي خطة بديلة ملعاجلته». 

 ماكالرين يقترب من الرحيل عن ڤولفسبورغ
 ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن الكاميروني صامويل إيتو مهاجم إنتر 
ميالن اإليطالي عرض على أسطورة كرة القدم الكاميروني روجيه ميال سيارة 
بورش كايني وشيك بقيمة ٣٠ ألف يورو، كهدية ألعياد امليالد (الكريسماس). 
ويبـــدو أن هذه الالفتة من جانـــب إيتو تأتي لترميم العالقـــة مع ميال، بعد 
تصريحـــات نارية متبادلة خالل الفترة األخيرة. وكان ميال اتهم إيتو، املتوج 
قبل أيام بجائزة أفضل العب أفريقي، بأنه يلعب مع إنتر بشكل أفضل من أدائه 

مع املنتخب الكاميروني، مما دفع جنم برشلونة السابق للرد عليه. 

 إيتو يصالح ميال ببورش و٣٠ ألف يورو 

 متفرقات  عالمية 

أكد كالوديو لوتيتو رئيس التسيو اإليطالي امس أن   
ناديه ال يجـــري أي محادثات حاليا لضـــم مهاجم أملانيا 
الدولي ميروســـالف كلوزه من بايـــرن ميونيخ، وصرح 
لوتيتو لقناة «سكاي سبورت إيطاليا» التليفزيونية قائال: 

«ال توجد أي صفقة أو حتى مفاوضات لضم كلوزه».
قال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن    
ــا يتوقع عدم رحيل قائده مارك  ــخ ان بطل دوري املاني ميوني
ڤان بومل في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل ليستمر 

مع الفريق حتى نهاية املوسم احلالي.
ذكرت صحيفة بريطانية أن ڤولفسبورغ األملاني طلب    
٤٥ مليون يورو من نظيره اإلجنليزي مانشســـتر سيتي 

مقابل التنازل له عن العبه البوسني إدين دزيكو.
أبدى روي هودجسون مدرب ليڤربول اإلجنليزي اقتناعه    
بأن العبه جو كول يستطيع اللعب في أي مركز بخط الوسط 

وأن يجيد األداء فيه أيضا.
كشف الســـير اليكس فيرغسون مدرب مان يونايتد    
االجنليزي انه يتوقع من حارس املرمى املخضرم الهولندي 
ادوين فان در سار االعتزال في نهاية املوسم احلالي، وقال 
فيرغسون ان يونايتد يستعد للفترة املقبلة بدون فان در 
ســـار، رغم ان احلارس البالغ من العمر ٤٠ عاما قد يبقى 

في أولد ترافورد ليستهل مسيرة تدريبية.
ــدوري االملاني ان العب  ــادس ال اعلن نادي فرايبورغ س   
وسطه املغربي ياسني عبد الصادقي مدد عقده مع الفريق بعدما 

كان سينتهي في نهاية املوسم احلالي.
يعتزم نادي إنتراخت فرانكفورت األملاني التقدم بعرض    
إلى نادي شـــتوتغارت للتعاقد مع العبه األملاني الدولي 

خالد بوحلروز.
أكد بالكبيرن اإلجنليزي أن ستيف كني (٤٣ عاما)، سيظل    
ــم  ــر الفني املؤقت للفريق حتى نهاية املوس في منصب املدي

احلالي.
أكد صانع ألعاب باريس سان جرمان الفرنسي الدولي    
البنيني ستيفان سيسينيون انه من املستحيل االستمرار 
مع فريق العاصمة بعد «االهانات» التي تلقاها من مدربه 

أنطوان كومبواريه.
اعلن بوروسيا مونشنغالدباخ االملاني ان املهاجم الدولي    
ــا ترك فريقه  ــم الى صفوفه بعدم ــابق مايك هانكه انض الس

هانوڤر.
عزز سان انطونيو سبيرز صدارته لترتيب دوري كرة    
السلة االميركي للمحترفني بتغلبه على دنفر ناغتس ١٠٩ـ١٠٣.

وفي باقي املباريات، فاز اتالنتا هوكس على كليفالند كافالييرز 
٩٨ـ٨٤، وشـــيكاغو بولز على واشـــنطن ويـــزاردز ٨٧ـ٨٠، 

وديترويت بيستونز على تورونتو رابتورز ١١٥ـ٩٣.
عني نادي بوكا جونيورز األرجنتيني املدرب خوليو سيزار    

فالتشيوني مديرا فنيا للفريق األول.
أصيب األوروغويانى دييغو فورالن «أحسن العب في    
كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا»، مهاجم أتلتيكو مدريد 

في كاحله األمين أمام إسبانيول.
ذكر احتاد كرة القدم في نيكاراغوا أن منتخب نيكارغوا    
ــكره  ــيخوض خمس مباريات ودية على األقل خالل معس س

بالبرازيل.
أكد البلغاري الدولي دمييتـــار برباتوڤ مهاجم مان    
يونايتد اإلجنليزي انه يفضل اعتزال اللعب على الرحيل 

من مان يونايتد. 

(رويترز)  احلكم فلوران ماير سقط على األرض وأطلق صفارته خلطأ في مباراة بايرن ميونيخ وشتوتغارت  

(أ.پ)   مدرب انتر ميالن «املقال» رافاييل بنيتيز في املؤمتر الصحافي وإلى جانبه رئيس النادي اإليطالي ماسيمو موراتي  

 بعد ٦ أشهر خلفاً للبرتغالي مورينيو .. وليوناردو مرشح بقوة 

 بنيتيز يترك إنتر ميالن بالتراضي مقابل ٨ ماليين يورو 
 قال نـــادي انترميالن االيطالي في بيان امس ان 
مدربه االسباني رافاييل بنيتيز ترك النادي بالتراضي 

بعد ستة اشهر فقط من توليه املهمة.
  وبهذا يكون املدرب االسباني دفع ثمن تعثر فريقه 
في الدوري االيطالي وتصريحاته التي اطلقها وحتدث 
فيها عن غياب الدافع لدى النادي بعد الفوز ببطولة 

كأس العالم لألندية.
  وكان انتر فاز بثالثية نادرة في املوسم املاضي 
عندما حصل على لقبي الدوري والكأس احملليني الى 
جانب دوري ابطال اوروبا. وتولى بنيتيز تدريب 
انتر في نهاية املوسم املاضي خلفا للبرتغالي جوزيه 

مورينيو.
  ويحتل انتر الذي ميلك مباراتني مؤجلتني املركز 

الســـابع بني فرق دوري ايطاليـــا متخلفا بفارق ١٣ 
نقطة عن جاره ميالن املتصدر مع وصول املوســـم 

الى نقطة املنتصف.
  وكان وكيل اعمال بنيتيز كشف انه يتفاوض مع 
بطل ايطاليا واوروبا «لفسخ عقد» موكله، وقال مانويل 
غارسيا كويلون لشبكة «سكاي سبورت ايطاليا»: 
«نتفاوض مع انتر لفسخ العقد والتقى كويلون مع 
نائب رئيس انتر ريكاردو غيلفي، واملدير الرياضي 
ماركو برانكا ومحامي النادي أجنيلو كابيليني. وقد 
تكلف املفاوضات انترميـــالن مبلغ ٨ ماليني يورو 

كتعويض للمدرب.
  وذكر النادي علـــى موقعه االلكتروني امس أنه 
وجه الشكر للمدرب االسباني على جهوده مع الفريق 

خالل النصف األول من املوســـم احلالي حيث توج 
معه بلقبي كأس الســـوبر اإليطالـــي وكأس العالم 

لألندية.
   وكانت صحيفة «الغازيتا ديللو سبورت» االيطالية 
ذكرت أن البرازيلي ليوناردو املدرب السابق لنادي 
ميالن قد أصبح املرشح األقرب خلالفة بنيتيز في 
تدريب الفريق ملدة موســـمني ليصبح ثالث مدرب 
يتولى مســـؤولية تدريب عمالق مدينة ميالن بعد 

جيوفاني تراباتوني وألبرتو زاكيروني. 
  وكانت تقارير إخبارية سابقة قد ربطت بني النادي 
والتعاقد مع لوتشيانو سباليتي املدير الفني لنادي 
زينيت سانت بطرســـبرغ الروسي إال أن العمالق 

الروسي أعلن متسكه مبديره الفني اإليطالي. 

 ڤان غال وشڤاينشتايغر: ارتكبنا أخطاء 
  

  اعترف لويس ڤان غال، املدير الفني لبايرن ميونيخ بارتكاب 
بعض األخطاء امام شتوتغارت.

  وقال إن فريقه لعب بشكل جيد في الدقائق العشرين أو الثالثني 
األولى من املباراة، وأضاف «سيطرنا على املباراة ولكننا ارتكبنا 
أخطاء بعدها». بدوره، أكد جنم بايرن ميونيخ باستيان شڤاينشتايغر 
أنه ليس راضيا عن األداء قائال: «ارتكبنا العديد من األخطاء غير 
املبررة، إننا بايرن ميونيخ وكنا متقدمني ٢-٠ خارج ملعبنا لذلك 

لم يكن هناك داع ألن نواجه أي نوع من املشاكل».  

 باريرا يعتزل التدريب بعد ٤ عقود
  

  بعـــد أكثر من ٤ عقود قضاها فـــي عالم التدريب، أعلن املدرب 
البرازيلي الشـــهير كارلوس ألبرتو باريرا اعتزال التدريب، رغم 
متسكه بالبقاء في عالم كرة القدم من خالل أنشطة أخرى.وأعلن 
باريرا اعتزاله التدريب بعد مسيرة حافلة مع العديد من املنتخبات، 
كان أبرزها منتخب بالده عندما قاد الفريق للفوز بلقب كأس العالم 
١٩٩٤ بالواليات املتحدة. وقال باريرا (٦٧عاما) «سأظل على عالقتي 
بكرة القـــدم، ولكنني قررت اعتزال التدريب بعد فترة طويلة من 

التفكير في ذلك خالل هذا العام».  

 مواجهة ودية بين «الباڤاري» وهولندا
  

  كشـــف كارل هاينتس رومينيغه رئيس نـــادي بايرن ميونيخ 
االملانـــي ان ناديه توصل تقريبا الى اتفاق مـــع االحتاد الهولندي 
للعبـــة بخصوص احلصول على تعويض حيـــال الغياب الطويل 
للمهاجم الدولي الهولندي اريني روبن بسبب االصابة التي تعرض 
لها قبل نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا. واوضح رومينيغه 
في تصريحات صحافية ان التعويض قد يأخذ شـــكل مباراة ودية 
بني بايرن ميونيخ ومنتخب هولندا تعود مداخيلها لصالح النادي 

االكثر تتويجا في املانيا. 

 بايرن ميونيخ «يؤدب» شتوتغارت للمرة الثانية بسداسية 

 «الثمانية».. هدية «الملكي» لمدريد في «الكريسماس» 
 خطا ريال مدريد خطوة كبيرة 
نحو الدور ربع النهائي ملسابقة 
كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه 
الساحق على ضيفه ليفانتي ٨-٠ 
على ملعب سانتياغو برنابيو في 
مدريد وأمام ٤٤ الف متفرج في 

ذهاب الدور ثمن النهائي.
الفرنسي    وفرض املهاجمان 
كـــرمي بنزميـــة والبرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو نفسيهما 
جنمني للمباراة بتســـجيل كل 
منهما لثالثية «هاتريك»: االول 
في الدقائق ٥ و٣١ و٦٩، والثاني 
في الدقائق ٤٥ و٧٢ و٧٤. وأضاف 
األملاني التركي األصل مســـعود 
اوزيل (٩) والبديل بيدرو ليون 

(٩٠) الهدفني اآلخرين.
  ولعـــب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو مدرب ريـــال مدريد 
بالتشكيلة األساسية باستثناء 
غياب مواطنـــه املدافع ريكاردو 
كارفاليو واألملاني سامي خضيرة 
وســـيرجيو راموس، حتى انه 
أشرك مواطنه رونالدو أساسيا 
بعدما اعلن امس ان الشك يحوم 
حول مشاركته بسبب معاناته 

من التهاب اللوزتني.
  وعانى اشبيلية حامل اللقب 
واتلتيكو مدريد وصيفه األمرين 
للفوز على ضيفيهما ملقة ٥-٣ 

واسبانيول ١-٠.
  في املباراة األولى، بكر اشبيلية 
بالتسجيل عبر اليخاندرو الفارو 
١١، لكن الضيوف  الدقيقـــة  في 
جيرانه األندلسيني ردوا بهدفني 
للڤنزويلي خوسيه سولومون 
الدقيقتني ١٩ و٢٦.  روندون في 
وأدرك الفارو نيغريدو التعادل 
ألصحاب االرض في الدقيقة ٣٢، 
قبل ان مينح الغاني كوينســـي 
اووسو ابيي التقدم للضيوف في 

الشوط االول في الدقيقة ٤١.
  وانتفض اشبيلية بطل اعوام 
١٩٣٥ و١٩٣٩ و١٩٤٨ و٢٠٠٧ و٢٠١٠ 
في الشوط الثاني وسجل ثالثية 
تناوب عليها العاجي روماريتش 

(٦٦ و٨٠) ودييغو كابل (٨٢).
  وفي الثانيـــة، وجد اتلتيكو 
مدريد صعوبـــة كبيرة في فك 
الدفاعي الســـبانيول  التكتـــل 
واحتاج الى ركلة جزاء لتحقيق 
الفوز انبرى لها البرتغالي سيماو 
الدقيقة  سابروســـا بنجاح في 

.٣٢
  ولعب اتلتيكو مدريد بعشرة 
العبـــني منذ الدقيقـــة ٤٢ لطرد 
مهاجمـــه خوســـيه انطونيـــو 
رييس، قبل ان يتساوى الفريقان 

وجنح الروسي بافل بوغربنياك 
في تسجيل ثنائية في الدقيقتني 

٣٢ و٤٥ مدركا التعادل.
  ومنح كلـــوزه التقدم مجددا 
للفريق الباڤاري في الدقيقة ٥٢ 
مستغال خطأ للمدافع الفرنسي 
ماتيـــو دلبيير، وتلقى أصحاب 
األرض ضربـــة قاســـية بطرد 
مدافعهم الدولي الهولندي املغربي 
األصل خالد بوحلـــروز لتلقيه 

االنذار الثاني (٦٨).
  وتألق حـــارس مرمى بايرن 
ميونيخ هانز يورغ بوت في انقاذ 
مرماه من هدف التعادل بتصديه 
لركلة جزاء لكريستيان غرنتنر 
(٧٣)، بيـــد ان دلبيير كفر عن 
التعادل بضربة  غلطته بادراك 

رأسية في الدقيقة ٧٧.
بايـــرن ميونيخ    واســـتغل 
النقص العددي وســـجل هدفني 
بواســـطة مولر اثر متريرة من 
فرانك ريبيري (٨١) وكلوزه اثر 

متريرة من فيليب الم (٨٦).
  وزادت محن اصحاب األرض 
بطرد دلبيير في الدقيقة ٨٧، وعزز 
الضيوف تفوقهم بهدف سادس 
لريبيري في الدقيقة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع.
  وفجـــرت أنديـــة اينرجـــي 
كوتبوس ودويســـبورغ وآخن 
من الدرجة الثانية مفاجآت من 
العيار الثقيل ببلوغها الدور ربع 
النهائي على حساب أندية ثقيلة 
من الدرجة األولى هي ڤولفسبورغ 
٣-١ وكولـــن ٢-١ واينتراخت 
فرانكفورت ٥-٣ بركالت الترجيح 
(الوقتان األصلي واالضافي ١-١) 

على التوالي.
   وتأجلت مباراتـــا اوفنباخ 
(ثالثة) الذي أطاح ببوروســـيا 
دورمتونـــد من الدور االول، مع 
نورمبـــرغ، وكوبلنس (ثالثة) 
مع كايزرســـلوترن الى ١٨ او ١٩ 
يناير املقبل بسبب سوء األحوال 
اجلويـــة. وأوقعـــت قرعة ربع 
النهائي بايرن ميونيخ في اختبار 
صعب امـــام مضيفه آخن الذي 
سبق وأطاح بالفريق الباڤاري من 
املسابقة عام ٢٠٠٦ عندما تغلب 

عليه ٤-٢.
  ويلتقي شالكه مع الفائز في 
مباراة اوفنباخ ونورمبرغ، ويحل 
هوفنهامي ضيفـــا على اينرجي 
كوتبوس، ويلعب دويسبورغ 
مع الفائز فـــي مباراة كوبلنس 
وكايزرسلوترن. وتقام مباريات 
ربع النهائي يومي ٢٤ و٢٥ يناير 

املقبل. 

ج بطال للخريف  ليل يتوَّ
  

ــال للخريف اثر تعادله مع    توج ليل بط
ضيفه سانت اتيان ١ ـ ١، وخسارة شريكه 
ــابقني في الريادة باريس سان جرمان  الس
ورين أمام مضيفيهما نانسي ٠ـ  ٢، وكاين 
٠ـ  ١ على التوالي في املرحلة الـ ١٩ االخيرة 
ــي.  ــن دور الذهاب في الدوري الفرنس م
وانفرد ليل بالصدارة برصيد ٣١ نقطة بفارق 
نقطة واحدة أمام باريس سان جرمان ورين 
مستفيدا من خدمة نانسي وكاين، علما ان 
ليل ميلك مباراة مؤجلة أمام نانسي. ورفع 
ليون رصيده الى ٣١ نقطة وحلق بباريس 
سان جرمان ورين الى املركز الثاني. ولم 
تكن حال مرسيليا حامل اللقب أفضل وسقط 
بدوره في فخ التعادل السلبي أمام بريست 

وضيع فرصة االنتقال الى املركز الثالث. 

على أرضية امللعب بطرد العب 
اســـبانيول تشـــافي رويز في 

الدقيقة ٦٧.
  وخطا خيتافي وصيف بطل 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ خطوة كبيرة 
نحو الـــدور ربع النهائي بفوزه 
الثمـــني على مضيفـــه بيتيس 
اشـــبيلية من الدرجـــة الثانية 

.٢-١

  وفـــاز امليريا علـــى مايوركا 
.٤-٣

  كأس ألمانيا

  جدد بايـــرن ميونيخ حامل 
اللقـــب فـــوزه علـــى مضيفه 
شتوتغارت عندما تغلب عليه 
٦ـ  ٣ على ملعب «مرسيدس بنز 
ـ ارينا» في شتوتغارت في الدور 

ثمن النهائي ملسابقة كأس أملانيا. 
وكان بايرن ميونيخ تغلب على 
شـــتوتغارت ٥-٣ على امللعب 
ذاته األحد املاضي ضمن الدوري 
احمللي. وضمن بايرن ميونيخ 
مواصلة حملة الدفاع عن اللقب 
الذي توج به املوسم املاضي على 
حســـاب ڤيردر برمين. وضرب 
بايرن ميونيخ بقوة في الدقائق 

الثماني األولى بتسجيله هدفني 
عبر اندرياس اوتل (٦) ومهاجم 
شتوتغارت السابق ماريو غوميز 
اثر متريرة من توماس مولر (٨)، 
لكنه تعـــرض لضربة موجعة 
في الدقيقـــة ٣٢ بإصابة غوميز 
صاحب ١٩ هدفا في املباريات الـ 
١٥ األخيرة في مختلف املسابقات، 
فترك مكانه مليروسالف كلوزه. 

 فيورنتينا مع إنتر في ١٦ فبراير 
  أعلن االحتاد االيطالي ان املباراة املؤجلة بني فيورنتينا وانتر ميالن حامل اللقب في األعوام 
ــة االخيرة ضمن املرحلة السابعة عشرة ستقام في ١٦ فبراير املقبل. في املقابل، حدد  اخلمس
االحتاد االيطالي ٢٦ يناير املقبل موعدا لديربي مدينة جنوى بني سمبدوريا وجنوى والذي كان 
مقررا نهاية االسبوع املاضي بيد ان األحوال اجلوية السيئة حالت دون اجرائه. وربط االحتاد 
ــابقة  ــي اقامة املباراة في ٢٦ املقبل بعدم تأهل احد الفريقني الى الدور ربع النهائي ملس االيطال

كأس ايطاليا، وفي حال تأهل احدهما او كليهما فيقام الديربي في ١٦ فبراير املقبل.

 فيرمايلن لن يعود قبل شهر 
ــزي ان مدافعه الدولي  ــنال ثاني الدوري االجنلي ــني فينغر مدرب ارس ــي ارس   أعلن الفرنس
ــهر على األقل. وقال فينغر  ــتطيع العودة الى املالعب قبل ش البلجيكي توماس فيرمايلن لن يس
ــيعود في نهاية يناير املقبل»،  ــأقول انه س ــمي للنادي اللندني «س في تصريح للتلفزيون الرس
ــبتمبر املاضي «يستعيد لياقته  مضيفا ان فيرمايلن الذي يعاني من اصابة في وتر اخيل منذ س
البدنية في الوقت احلالي وهو يحتاج بني ٣ و٤ اسابيع لتحسينها». وتابع «لقد استعاد التدريبات 
واملؤشرات مشجعة جدا. لكنني طاملا تعرضت النتكاسات بخصوص عودة املصابني فإنني حذر 

(أ.پ)   مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينيو يصافح كرمي بنزمية  

 بنزيمة وغرانيرو ومارسيلو سعداء

 مورينيو: أمتعنا الجماهير.. وال خالف مع ڤالدانو 
 أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير 
الفني لريال مدريد االســـباني رضاه الكبير 
عما قدمه امام ليفانتي. وأشاد بدور اجلماهير 
التي ساندت الفريق، قائال: «أمتعنا اجلماهير 
ولكنهم أيضا أمتعونا. كانت مباراة جميلة 
وممتعة، خاصـــة بالنســـبة للجماهير في 

الستاد».
  وأضاف: «أشعر باألسف حملترفي ليفانتي 
ألن الهزمية بهذه الطريقة تبدو صعبة دائما، 
ولكنني سعيد بالطريقة التي أنهينا بها العام. 
حققنا الفوز في ٢٠ من ٢٥ مباراة رســـمية، 
وتعادلنا في أربع وخســـرنا مباراة واحدة 

فقط».
  وفي إشـــارة ملا تردد عن وجود خالفات 
بني مورينيو وخورخي ڤالدانو، املدير العام 
للنادي، قال مورينيو: «ليس لدي أي مشكالت 
شخصية مع أحد. أعتقد أنه من الطبيعي أن 
حتدث اختالفات في اآلراء في ناد يعمل فيه 

هذا العدد الكبير من األشخاص. لكنني ليس 
لدي مشكالت شخصية مع أحد. واخلالفات 

البسيطة ميكن حلها بالتواصل».
  من جهته، أبدى ڤالدانو سعادته الكبيرة، 
وأشاد بالعبي الفريق ومديره الفني البرتغالي 
بعـــد، وقال: «إنه فريق عظيم له مســـتقبل 

مشرق، ولديه مدرب قدير».
  وأضاف: «كانت مباراة رائعة أظهر فيها 
فريقنا إمكانياتـــه الفنية ورغبته في إمتاع 
املشجعني. لم يتباطأ الفريق أبدا في املباراة 
التـــي أضافت الكثير إلى البداية اجليدة في 
املوسم. لقد ســـجلنا أكثر من ٦٠ هدفا وقد 

أثبت الفريق براعته».
  من جانب آخر، قال استيبان غرانيرو، العب 
خط وسط ريال مدريد، إن الفريق لعب بجدية 
تامة، مؤكدا أن هذا الفوز سيعزز ثقة الالعبني 
بشكل أكبر. وقال: «كنا جادين للغاية وهذا 

عزز ثقتنا. لذلك قدمنا مباراة رائعة».

  بدوره، أكد املدافع البرازيلي مارسيلو دا 
سيلفا أن هدف الفريق كان تسجيل أكبر عدد 
ممكن من األهداف لتسهيل مهمته في مباراة 

اإلياب خارج أرضه.
  وقال مارسيلو: «كان يجب علينا تسجيل 
أكبر عدد ممكن من األهداف لتسهيل مهمتنا 
في مبـــاراة اإلياب. كنا نعتزم حتقيق بداية 
قوية أمام ليفانتي. واآلن يجب أن نحصل على 

الراحة ثم نعود للعمل بعد االجازة».
  من جانبه، أبدى املهاجم الفرنسي كرمي 
بنزمية ســــعادته الكبيرة بالفوز الساحق 
وتعهد باالستمرار في تقدمي عروض جيدة 
وتســــجيل األهداف. وقال: «سأعمل بجدية 
الثالثيات». وأضاف:  املزيد من  لتســــجيل 
«تأثرت بشدة باحلفاوة البالغة التي تلقيتها 
مــــن اجلماهير. كان هــــذا رد فعل طبيعيا، 
خاصة بعد تســــجيل ثالثة أهداف، ولكنني 

سعيد للغاية بذلك». 


