
�أكد �لأرجنتيني دييغو �سيميوين، مدرب �أتلتيكو 
مدريد �لإ�سب���ين �أن فريقه خرج من ك�أ�س �مللك 
"مرفوع �لر�أ�س"، بعد تع�دله مع بر�سلونة على 
ملع��ب "ك�م��ب ن��و"، بنتيج��ة 1-1 يف �إي���ب 

ن�سف �لنه�ئي، �أم�س �لثالث�ء.
وق���ل �سيميوين: "�لفتي�ن لعب��و� ب�سغف وبروح 
ع�لية، خرجن� من �لبطولة ولكن �ستظل روؤو�سن� 

مرفوعة".
وودع �أتلتيكو مدري��د بطولة ك�أ�س ملك �إ�سب�ني� 
بع��د �أن �سقط �أم�م بر�سلون��ة يف جمموع نتيجة 
لق�ئ��ي �لذه�ب و�لع��ودة للدور ن�س��ف �لنه�ئي 

بنتيجة 3 2-.
و�أ�س���ف �مل��درب �لأرجنتين��ي، ق�ئ��اًل: "كن��ت 
�أرغ��ب يف �لتو�ج��د يف �لنه�ئي، ولك��ن يجب �أن 
�أنظ��ر �إىل �جل�نب �لإيج�ب��ي، هذه �ملب�ر�ة متثل 

د�فع� لن�".
و�أ�س���ر �سيمي��وين، �ل��ذي �أع��رب ع��ن ر�س�ه عن 
�سيط��رة فريقه على جمري�ت �للعب خالل بع�س 
ف��ر�ت �ملب���ر�ة و�لت�أل��ق يف �لنو�ح��ي �لفردية 
لالعبي��ه، �أنه ي�أمل يف �أن ي�سكل هذ� �للق�ء دفعة 

لأتلتيك��و مدريد خ��الل �لأ�سهر �لثالث��ة �ملقبلة، 
حتى نه�ية من�ف�س�ت بطولتي �لدوري �لإ�سب�ين 

ودوري �أبط�ل �أوروب�.
وت�بع ق�ئاًل: "هذه �ملب���ر�ة و�ل�سوط �لث�ين من 

مب�ر�ة �لذه�ب ي�سكالن د�فعً� كبري�ً لن�".
و�ختت��م �سيميوين ق�ئاًل: "ولك��ن نهنئ بر�سلونة 
لأن��ه متك��ن م��ن �لتع�م��ل م��ع جمي��ع �ملو�قف 
ب�س��كل جيد"، يف �إ�س�رة �إىل �لقر�ر�ت �لتحكيمية 

�ملثرية، �لتي
�سهدته� �ملب�ر�ة، و�لتي ت�سمنت �إ�سه�ر �لبط�قة 
�حلم��ر�ء يف ث��الث من��سب���ت و�حت�س���ب ركلة 

جز�ء و�إلغ�ء هدف لكل فريق.
ب��دوره �أكد لوي���س �نريكي، م��درب بر�سلونة �أن 
"مميز�ت��ه  �لنه�ئ��ي بف�س��ل  �إىل  ت�أه��ل  فريق��ه 
�خل��س��ة"، معرف��ً� يف �لوق��ت نف�سه ب���أن على 

لعبيه حت�سني م�ستوى �أد�ئهم.
وق���ل �إنريك��ي: "لقد م��ررت بوقت �س��يء طو�ل 
�ملب���ر�ة  ه��ذه  نخ�س��ع  �أن  يج��ب  �ملب���ر�ة، 

للتحليل".
ق�ئ��اًل:  �لكت�ل��وين،  �لفري��ق  م��درب  و�أ�س���ف 

�ملب���ر�ة و�ملن�ف���س  "�لفري��ق ك�ن يع���ين يف 
�أي�سً�، لقد قلت �أن نتيجة مب�ر�ة �لذه�ب خ�دعة 

وهو م� تبني �سحته،
�أتلتيك��و مدري��د ك�ن خط��ري�ً من��ذ �لبد�ية ولكن 
�حلظ ك�ن حليفن� �ليوم، حتى لو مل نكن ن�ستحق 
�مل��رور يف مب�ر�ة �ليوم فنح��ن ن�ستحق �لت�أهل 

ب�سكل ع�م".
وت�ب��ع: "نح��ن يف �لنه�ئ��ي بف�س��ل مميز�تن��� 

�خل��سة".
و�أرجع �إنريكي �لأخط�ء �لكثرية، �لتي وقع فيه� 
فريق��ه �إىل �لتوتر وج��دول �ملب�ري�ت �ملزدحم، 
موؤك��د�ً يف �لوقت نف�سه �أن على فريقه �أن يح�سن 

من �أد�ئه فيم� تبقى من عمر �ملو�سم.
و�ختت��م ق�ئ��اًل: "يجب عل��ى بر�سلون��ة �أن يظهر 
ب�ل�سكل، �لذي يالئمن�، وهو م� مل يحدث �ليوم".
قط��ع بر�سلونة بط�ق��ة �لعب��ور �إىل نه�ئي ك�أ�س 
مل��ك �إ�سب�ني��� م�ستفي��د�ً م��ن �لنتيج��ة �ملمي��زة 
�لتي حققه� عل��ى ملعب �أتلتيكو مدريد �لأ�سبوع 

�لف�ئت.
وتع�دل بر�سلونة مع �سيفه �أتلتيكو مدريد 1-1 
�أم���س �لول يف لق���ء �لع��ودة من ن�س��ف نه�ئي 
ك�أ���س �إ�سب�ني��� ليت�أهل بف�سل �نت�س���ره ذه�بً� 

1-2 يف في�سنتي ك�لديرون.
ومل يظه��ر بر�سلون��ة ب�مل�ست��وى �مل�أمول خالل 
�لهولن��دي  حل�ر�س��ه  وك�ن  �لت�سع��ني  �لدق�ئ��ق 
�سيلي�س��ني دور�ً مف�سليً� يف و�سوله �إىل �ملحطة 

�لأخرية قبل �حلف�ظ على لقبه.
و�فتتح بر�سلون��ة �لت�سجيل بف�سل �لأوروغوي�ين 
لوي�س �سو�ريز بعد مت�بعته لت�سديدة �لأرجنتيني 
ليوني��ل مي�س��ي �لتي �رت��دت من �حل�ر���س موي� 
)43(. وظه��ر ت�أث��ر بر�سلون��ة بغي���ب �لرب�زيلي 
نيم���ر )لالإيق�ف( يف �ل�سوط �لث���ين حتديد�ً فلم 

يتمكن م��ن ��ستغالل �ندف���ع �أتلتيكو مدريد 
�إىل �لأم���م وخ���ر خدم���ت �سريج��ي روبريت��و 
يف �لدقيق��ة �ل�س�بعة و�خلم�سني �إثر تلقيه �لإنذ�ر 
�لأ�سف��ر �لث���ين، يف �لوق��ت �ل��ذي �زد�د به �سوء 
ح��ظ �أتلتيكو �لذي �أهدر �لكثري من �لفر�س ولعب 
منقو�س��ً� ج��ر�ء ط��رد �لبلجيك��ي ك�ر��سكو �لذي 

تلقى �لإنذ�ر �لأ�سفر �لث�ين �أي�سً� )69(.
وم��ع �لدق�ئ��ق �لأخ��رية حت��ّرك �أتلتيك��و بن�س�ط 
و�أجرب بر�سلونة على �لر�جع �إىل �لدف�ع )مب�سهد 
ن���در( وك�ن ل��ه م��� �أر�د عندم� ن���ل ركلة جز�ء 
نفذه��� �لفرن�سي غ�م��ريو خ���رج �ملرمى )80( 
قبل �أن يعود �لالعب نف�سه ويدرك �لتع�دل )83(.
ورم��ى �أتلتيكو بكل ثقله لتحقيق نتيجة م�س�بهة 
للق���ء �لذه���ب يف �سبيل جّر �للق���ء �إىل �لتمديد، 
�خل��روج  يف  �أ�سهم��ت  بر�سلون��ة  خ��ربة  لك��ن 
ب�لتع���دل ب�لرغ��م من ط��رد �سو�ريز بع��د تلقيه 

�إنذ�رين يف ثالث دق�ئق فقط )87 و90(.
و�سيلع��ب بر�سلونة يف �لنه�ئي م��ع �ملت�أهل من 
مب���ر�ة ديبورتيف��و �ألفي�س و�سلت��� فيغو و�لتي 

�نتهى ذه�به� ب�لتع�دل دون �أهد�ف.

7 رياضة Thu. 9 Feb. 2017 issue no 283
الخميس 9 شباط 2017 العدد 283

ق���ل ه�ري ك��ني مه�جم توتنه���م هوت�سبري �إن ن�دي��ه يتطلع لإنه�ء 
�لآم���ل �ل�سعيفة لليفربول يف �ملن�ف�س��ة على لقب �لدوري �لإنكليزي 
�ملمت���ز لك��رة �لق��دم عندم� يلتق��ي �لفريق���ن يف �أنفيلد ي��وم �ل�سبت 

�ملقبل.
ومل يخ�ر توتنه�م �س�حب �ملركز �لث�ين يف �آخر ت�سع مب�ري�ت 
ب�ل��دوري وب�ت مر�سحً� ملن�ف�سة ت�سيل�سي على �للقب لكنه 
�سيكون مط�لبً� مبخ�لفة �لتوقع�ت يف ظل ت�أخره بت�سع 

نق�ط عن �لقمة. 
وق�ل ك��ني لو�س�ئل �إع��الم بريط�نية "ه��ذه مب�ر�ة 
مهمة لن���، نريد تو�سي��ع �لف�رق م��ع ليفربول و�إذ� 
فزن� عليه �لأ�سبوع �ملقبل �سن�سبح على بعد �سبع 

نق�ط وهذ� م� �سنح�ول فعله".
وتعر�ست �آم�ل ليفربول يف �ملن�ف�سة على �للقب 
لأكرث م��ن �ربة يف �لأ�س�بي��ع �لأخرية وف�سل 
يف حتقي��ق �أي �نت�س���ر يف خم���س مب�ري���ت 
لير�ج��ع للمرك��ز �خل�م�س بف���رق 13 نقطة 

عن ت�سيل�سي بعد مرور 24 جولة. 
وق�ل ك��ني "نري��د �للح���ق بت�سيل�س��ي ومن  

�أعل��ى مرك��ز ممك��ن يف  �مله��م �لبق���ء يف 
�لف���رق  تو�سي��ع  �إذ� جنحن��� يف  �ل��دوري. 
م��ع �لف��رق �لأخ��رى فه��ذ� �أمر مه��م. �لأمر 
ل يتوق��ف علين��� فق��ط )لإح��ر�ز �للق��ب(. 
نحن ل نع��رف �إذ� ك�ن ب�لإم��ك�ن �للح�ق 

بت�سيل�سي". 
و�أ�س���ف "كل م��� ميكنن� فعله ه��و �لفوز 
مبب�ري�تن���. نتمن��ى �أن يه��در )ت�سيل�سي( 
بع���س �لنق���ط، نري��د تعزي��ز �لفجوة مع 
ب�قي �لفرق ون�سغط على ت�سيل�سي ونرى 

كيف �سيتع�مل مع �لأمر".
"ت�سيل�س��ي ميل��ك �لأف�سلي��ة يف  وت�ب��ع 
�لوقت �حل�يل .. �لطريق ل يز�ل طوياًل يف 

�لدوري �لإنكليزي".

إنريكي يعترف باألخطاء.. وسيميوني يؤكد: خرجنا برأس مرفوع

هدف كوستا يضع بايرن في ربع نهائي كأس ألمانيا
بلغ ب�يرن ميونيخ ح�م��ل �للقب ربع نه�ئي ك�أ�س �أمل�ني� 
لك��رة �لقدم بعد فوزه على �سيف��ه فولف�سبورغ 0-1 �أم�س 

�لول.
وت�ب��ع ب�ي��رن �ل��ذي ين�ف���س على ث��الث جبه���ت، حملة 
�لدف���ع عن لقبه وتعزي��ز �سجله �لقي��س��ي )18 لقبً� حتى 
�لآن(، فيم��� ف�س��ل فولف�سب��ورغ ب��ستع���دة �لبع���س م��ن 

مك�نته و�مل�سي للفوز ب�للقب للمرة �لث�نية بعد 2015.
ويع���ين فولف�سب��ورغ �لمرين هذ� �ملو�سم م��� دفع �لد�رة 
�ىل �لتخل��ي ع��ن �ملدرب دير هيكين��غ يف ت�رين �لأّول/
�كتوب��ر و�ل�ستع�نة ب�لفرن�سي ف�لريي���ن ��سم�عيل، �ل �ن 
�لو�س��ع مل يتغري كثري� لن �لفري��ق يقبع ح�ليً� يف �ملركز 

�لر�بع ع�ر بف�رق ثالث نق�ط فقط عن منطقة �لهبوط.
وكرر ب�يرن فوزه على فولف�سبورغ، بعد �ن �كت�سح من�ف�سه 

-5�سفر عندم� تو�جه� يف 10 ك�نون �لأّول/دي�سمرب يف 
�ملرحل��ة �لر�بعة ع�رة من �ل��دوري �لذي يت�سدره �لن�دي 

�لب�ف�ري ح�لي� بف�رق 4 نق�ط عن مالحقه ليبزيغ.
وك�ن فولف�سب��ورغ �لتجربة �ملحلية قب��ل �لخرية لب�يرن 
قب��ل �ن يلتق��ي �لربع�ء �ملقبل �سيف��ه �ر�سن�ل �لنكليزي 
يف ذه�ب �لدور �لث�ين من م�س�بقة دوري �بط�ل �وروب�.         
عل��ى ملع��ب "�لي�نز �رين���" و�م���م 73500 متفرج، دفع 
�مل��درب �ليط���يل ك�رلو �ن�سيلوت��ي بت�سكيلت��ه �ل�س��سية 
ليف�ندوف�سك��ي  روب��رت  �لبولن��دي  �لنج��وم  وت�سمن��ت 

و�لهولندي �رين روبن و�ل�سب�ين تي�غو �لك�نت�ر�.
و�سيط��ر ب�ي��رن عل��ى بد�ي��ة �للق���ء حت��ى �فتت��ح جن�حه 
�لرب�زيل��ي دوغال���س كو�ست��� �لت�سجي��ل ف�طل��ق ت�سدي��دة 
�ر�سي��ة م��ن �كرث من 20 م��ر� �رتدت م��ن �لرب�زيلي لويز 

غو�ست�فو و�سكنت �سب�ك �حل�ر�س �لبلجيكي كون ك��ستيلز 
.)17(

وهيم��ن ب�ي��رن ب�سكل كبري عل��ى ك�مل �ل�س��وط �لول من 
دون �ن يتمكن من تعزيز �لنتيجة.

ويف �لث���ين، ح�ف��ظ ب�ي��رن عل��ى تقدمه وتدخ��ل ح�ر�سه 
�ل��دويل م�نوي��ل نوير مرت��ني يف نه�ية �ملب���ر�ة حلرم�ن 

�ل�سيوف من ت�سجيل هدف �لتع�دل.
وع���د بورو�سي� مون�سنغالدب���خ ببط�قة �لت�أهل من �ر�س 

غروثر فيورث )ث�نية( بفوزه عليه -2�سفر.
�سج��ل للف�ئ��ز �ل�سويدي �و�س��ك�ر فن��دت )12( و�لبلجيكي 
تورغ���ن ه���ز�ر )36 م��ن ركل��ة ج��ز�ء(. و�كم��ل في��ورث 
�ملب���ر�ة بع�رة لعبني منذ �لدقيقة 18 بعد طرد �ملجري 

�دم بينر.

وف���ز ه�مبورغ على �سيف��ه كولن -2�سفر �م�م 45 �لف 
متفرج.

�سج��ل للف�ئ��ز جيديون جون��غ )6( و�لمريك��ي بوبي وود 
.)76(

و�ح��رج ��ستوري� ف�لدورف )درجة ر�بع��ة( �سيفه �رميني� 
بيليفي��د )ث�ني��ة( قب��ل �ن يخ��رج �م�م��ه 5-4 ب��ركالت 

�لرجيح بعد تع�دلهم� 1-1.
�سجل لف�لدورف ك�رل )78( ولبيليفيد �سويتز )52(.

وي�ستكم��ل �ل��دور ثم��ن �لنه�ئ��ي �لربع���ء، حي��ث يلتق��ي 
�س�نده���وزن )ث�ني��ة( م��ع �س�لك��ه، و�سبورتفروين��د لوته 
)ث�لث��ة( م��ع ميوني��خ 1860 )ث�نية(، وه�نوف��ر )ث�نية( 
مع �ينر�خ��ت فر�نكفورت وبورو�سي� دورمتوند مع هريت� 

برلني.

إدارة ليستر سيتي تجدد الثقة بكالوديو رانييري

فافرينكا يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة روتردام

ح�سل��ت �لأندية �لإ�سب�ني��ة، فيم� بينه� على 10.4 مليون يورو، من 
�أج��ل ترك لعبيه� ي�س�ركون مع منتخب �إ�سب�ني� يف �لت�سفي�ت ويف 
نه�ئي���ت بطولة ك�أ���س �لأمم �لأوروبية "ي��ورو 2016"، ولكن �أكرث 
�ملنتفعني ك�نو� ري�ل مدري��د وبر�سلونة وري�ل �سو�سييد�د و�إ�سبيلية 

و�أتلتيكو مدريد.
و�أكد �لحت�د �لأوروبي لكرة �لقدم )يويف�( توزيع مبلغ 150 مليون 
يورو على �إجم�يل 641 ن�دي�، بزي�دة مبقد�ر 50 مليون� عن �ملبلغ 

�لذي مت تخ�سي�سه لأمم �أوروب� 2012 يف بولند� و�أوكر�ني�.
وينتظ��ر �أن يزد�د ه��ذ� �ملبلغ يف �أمم �أوروب� لع���م 2020 �إىل 200 

مليون يورو.
ومت توزي��ع �ملبلغ �ملخ�س�س لإ�سب�ني� عل��ى 34 ن�دي�، ك�ن �لري�ل 
عل��ى �سد�رته��� مببل��غ مليون��ني و524 �ألف��� و835 ي��ورو، يلي��ه 
بر�سلون��ة مبليون��ني و352 �ألف��� و693 ي��ورو، ثم ري���ل �سو�سييد�د 

مبليونني و75 �ألف� و714 يورو.
وحل �إ�سبيلية ر�بع� )مبليون و151 �ألف� و317 يورو( ثم ف�لن�سي� ب� 
725 �ألف� و89 يورو، وخلفه �أتلتيكو مدريد مببلغ 471 �ألف� و293 

يورو.
وك�ن��ت �لأندي��ة �لإجنليزي��ة �أك��رث من وزع��ت ع�ئد� يف ه��ذ� �ل�سدد 
ب�إجم���يل 38.3 ملي��ون يورو، تليه��� �لأمل�نية ب���18.4 مليون�، ثم 
�لإيط�لي��ة مببلغ 15.8 مليون���، ثم �لإ�سب�نية ب� 10.4 مليون يورو، 

تليه� �لفرن�سية )7.2 مليون(.
وت�أتي هذه �ملب�لغ عن 329 مب�ر�ة بينه� 278 يف �لت�سفي�ت و51 
يف �لنه�ئي���ت م��ن �أمم �أوروب�، وتق�س��م على �لأندي��ة �لت�بعة ل� 54 

�حت�د� ت�بع� لليويف�.
وم��ن ج�نب��ه ق���ل رئي���س �لحت���د �لأوروبي لك��رة �لق��دم )يويف�(، 
�ل�سلوفين��ي �ألك�سن��در ت�سيفري��ن "�سعي��د لروؤي��ة قدرتن� عل��ى توزيع 
�أرب���ح م�لي��ة على �لكثري من �لأندية �ملختلف��ة نظري �إ�سه�م�ته� يف 

يورو 2016".

ليفرب��ول  لفري��ق  �لفن��ي  �ملدي��ر  �لأمل���ين يورج��ن كل��وب،  ين��وي 
�لإجنلي��زي، �لدخ��ول يف معرك��ة جدي��دة مع نظ��ريه �لإ�سب���ين بيب 
جو�ردي��ول، مدرب م�ن�س�س��ر �سيتي، للتوقيع م��ع مه�جم بورو�سي� 

دورمتوند، �جل�بوين بيري �إميريك �أوب�مي�جن.
وك�ن��ت تق�ري��ر �إجنليزي��ة عدي��دة، �أ�س���رت، �إىل ني��ة جو�رديول يف 
تدعي��م خط هجوم �ل�سيتيزينز، حت�سًب��� للرحيل �ملتوقع لالأرجنتيني 
�رجي��و �أجوي��رو، يف �ل�سي��ف �ملقب��ل، موؤك��دة �أن جو�رديول ي�سع 

�أوب�مي�جن كهدف �أول.
وك�سفت �سحيفة "ذ� �س��ن" �لإجنليزية، �أن ليفربول �سيكون من�ف�ًس� 
قوًي��� مل�ن�ست���ر �سيت��ي يف �ل�سفقة �لتي قد حت�س��م �ل�سيف �ملقبل، 
خ��س��ة و�أن كلوب يرغب يف �لتع�ون م��رة �أخرى مع مه�جمه �لذي 

وقع معه �أثن�ء تدريبه لبورو�سي� دورمتوند.
وق�ل��ت �ل�سحيفة، �إن كلوب �سيمول �ل�سفقة عن طريق بيع مه�جمه 
د�نيي��ل �ستوري��دج، �ل��ذي يعي���س ف��رة �سيئة م��ع �لري��دز ول يقدم 
م�ستوي�ت��ه �ملعه��ودة، مق�بل 40 ملي��ون �إ�سرلين��ي، ل�س�لح ن�دي 

و�ست ه�م.
وك�ن كل��وب ق��د �س�هم يف �نفج�ر موهبة �أوب�مي���جن، حينم� تع�قد 
معه يف ع�م 2013، و�سمه من فريق �س�نت �إيتي�ن �لفرن�سي، ليلعب 

ل�س�لح �أ�سود �لفي�ستف�ل.
وت�أل��ق �لدويل �جل�ب��وين، وخطف �لأنظ�ر ب�سدة، من��ذ بد�ية م�سريته 
مع دورمتوند، و�أحرز 94 هدًف� يف 155 مب�ر�ة خ��سه� مع �لفريق 

�لأمل�ين يف جميع �مل�س�بق�ت.
و�ختتمت �ل�سحيفة، بت�أكيد رغبة �أوب�مي�جن، يف �لرحيل عن �لدوري 
�لأمل���ين وخو�س جتربة جديدة، يف �ملو�س��م �ملقبل، وب�لتحديد يف 

�لدوري �لإجنليزي.

ريال مدريد وبرشلونة ينعشان 
خزائنهما بأموال إضافية

أوباميانغ يشعل صراعًا 
بين كلوب وغوارديوال

كين: سنجهز على أحالم ليفربول
�أعل��ن �ل�سوي���ري �ست�ني�سال���س ف�فرينك�، 
�عتذ�ره عن عدم �مل�س�ركة ببطولة روترد�م 
�ملفتوحة �لتي تنطل��ق فع�لي�ته� �لأ�سبوع 

�ملقبل؛ ب�سبب �لإ�س�بة يف �لركبة �ليمنى.
وب�عت��ذ�ر ف�فرينك�، �لف�ئز بلق��ب �لبطولة 
ر�ف�يي��ل  �لإ�سب���ين  �أ�سب��ح   ،2015 يف 
ه��و  ع�ملًي���  �ل�س�د���س  �مل�سن��ف  ن���د�ل، 
�أب��رز �مل�سنف��ني �مل�س�رك��ني يف �لبطول��ة 

�لهولندية، هذ� �لع�م.
ك�ن ف�فرين��ك�، ع�نى م��ن �لإ�س�بة خالل 
م�س�ركت��ه يف بطول��ة �أ�سر�لي��� �ملفتوحة، 
�ل�سهر �مل��سي، و�لت��ي �سهدت خروجه من 
�ملرب��ع �لذهب��ي ب�لهزمي��ة، �أم���م مو�طنه 
روجي��ه في��درر، �ل��ذي ت��وج لحق��� بلق��ب 

�لبطولة.
وف�ز ف�فرينك�، بلق��ب روترد�م يف 2015 
ب�لتغلب على �لت�سيك��ي توم��س بريديت�س، 

يف �ملب�ر�ة �ملب�ر�ة �لنه�ئية للبطولة.
وق�ل ريت�س���رد كر�يت�سيك، مدي��ر �لبطولة: 
�لي��وم  )ف�فرين��ك�(  �ست���ن  ب��ي  "�ت�س��ل 
نت�ئ��ج  �ل�سيئ��ة..  �لأنب���ء  به��ذه  ليبلغن��ي 
�لفحو�س �لطبية �لتي �أجر�ه� �ليوم، �أثبتت 
عدم قدرته على خو���س �ملب�ري�ت؛ ب�سبب 
�لإ�س�بة يف ركبته. �لن�سيحة �لطبية ك�نت 
مف�ج���أة كب��رية وغ��ري �س���رة. لي���س فق��ط 

."� ب�لن�سبة لن�، لكن ب�لن�سبة له �أي�سً
ك�ن ف�فرين��ك�، �مل�سن��ف �لث�لث ع�ملًي�، 
�أ�س���ر �س�بًق��� �إىل قلقه م��ن �لإ�س�بة �لتي 

يع���ين منه� يف �لركب��ة، م�س��رًي� �إىل �أنه 
ع�نى منه��� منذ بد�ي��ة بطول��ة �أ�سر�لي� 

�ملفتوحة.
وق���ل: "مرة �أخرى، لي�ست مربًر�. �أح�ول 

د�ئم��� �لكف���ح عل��ى �أر���س 
�مللع��ب و�إيج���د حل. 

�ملرب��ع  بلغ��ت 
�لذهب��ي، عندم� 
�أنزل �إىل �أر�س 
 ، مل���لع�����ب �
م�  كل  �أقدم 

بو�سعي".

طم�أن��ت �إد�رة ن���دي لي�سر �سيتي ح�م��ل لقب �لدوري 
�لإنكلي��زي لك��رة �لق��دم، �مل��درب �لإيط���يل كالودي��و 
ر�نيريي ووعدته ب�"دعمه �لث�بت" برغم �لو�سع �ملعقد 

للفريق ر�هنً� يف �لربميريليغ.
�لن���دي  موق��ع  عل��ى  ن���ر  بي���ن  لي�س��ر يف  و�أعل��ن 
�لإلك��روين: "يف �سوء �لتكهن�ت �لأخ��رية، يوؤكد ن�دي 
لي�سر �سيتي لكرة �لق��دم دعمه �لث�بت ملدربه كالوديو 

ر�نيريي".
�ل��دوري  يف  ع���ر  �ل�س�د���س  �ملرك��ز  لي�س��ر  ويحت��ل 
�لإنكلي��زي، بف�رق نقطة و�حدة ع��ن ه�ل �سيتي �ملهدد 

ب�لهبوط �إىل �مل�ستوى �لث�ين.
و�أ�س���ف �لبي���ن: "برغم �لإدر�ك �جلم�ع��ي يف �لن�دي 
ب�حل�ج��ة �إىل حت�س��ن م�ست��وى �لفري��ق �لر�ه��ن، �إل �أّن 

�لنج���ح غري �مل�سب��وق �ملكت�سب يف �ل�سن��و�ت �لأخرية، 
ك�ن مبني��ً� عل��ى �ل�ستقر�ر، �لت�س�م��ن و�لت�سميم على 
تخطي �أك��رب �لتحدي�ت". ومني لي�س��ر ب�أربع خ�س�ر�ت 
متت�لي��ة �آخره� �أم�م �سيف��ه م�ن�س�سر يون�يتد  �سفر-
3. وت�ب��ع: "�سيبق��ى كّل �لن���دي موح��د�ً ور�ء مدرب��ه 
ولعبي��ه، جم�عيً� وبحزم نح��و �لتحدي�ت �ملقبلة". يف 
�ملق�بل، حق��ق لي�سر نت�ئج ر�ئعة يف دور �ملجموع�ت 
م��ن دوري �لأبط�ل، وي�ستعد ملو�جهة �إ�سبيلية �لإ�سب�ين 
يف دور �ل���16. وق���ل ر�نيريي )65 ع�م��ً�( يف �لبي�ن: 
"�أع��رف موقف م�لكي �لن�دي، رمب��� �أر�دو� و�سع حد 

لكّل �لتكهن�ت، مل �أطلب منهم �لقي�م بذلك".
وت�ب��ع: "ه��ذه لي�س��ت �أزمة، عندم��� ل نفوز نفق��د �لثقة 

وهذ� �أمر طبيعي".


