
www.althawranews.net
الثــــورة ��14א�� السبت  11 ذو القعدة 1435ه  -  6  سبتمرب 2014م - العدد 18188

Saturday : 11 Thu Alqada 1435  - 6 Sep  2014 - Issue No. 18188

الثــــورة الحديدة/حسن منرص

ــس اللقاء الذي  ــب العلفي عرص أم ــن ملع احتض
ــن  ــة ضم ــه العروب ــل وضيف ــباب الجي ــق ش ــع فري جم
ــدوري العام لكرة  ــن ذهاب ال ــات الجولة الثالثة م مباري
ــخ التعادل  ــباب الجيل يف ف ــقط فريق ش ــدم.. وقد س الق
ــذي انتزع  ــام فريق العروبة ال ــدف ملثله أم ــي به االيجاب
ــده لريفع رصيده إىل  ــوز من خارج قواع ــادًال بطعم الف تع

نقطتني فيما أصبح رصيد شباب الجيل 4 نقاط.
شوط سلبي وفرص ضائعة

ــوط األول من هذه املباراة شهد كراً  ــيناريو الش س
ــتوى الفني  ــق األداء إىل املس ــني ولم يرت ــراً من الفريق وف
املطلوب وغابت اللمحات التكتيكية واللمسات الفنية.. 
ــوائية وعدم الرتكيز الذهني، وذلك  واتسم اللعب بالعش
ــد كانت هناك بعض  ــبب ضعف اإلعداد البدني.. وق بس
املحاوالت التهديفية لكال الفريقني ولكنها ضاعت بسبب 

عدم الرتكيز يف اللمسة األخرية أمام املرمى.
وقد اعتمد شباب الجيل عىل مهاجمة النيجريي 
ــت خطورته  ــذي كان يف األطراف وغاب ــو بكر ال عباس أب
ــب يف العمق باملقابل  ــكلها عندما يلع املعهودة التي يش
ــه  ــش وزميل ــر حن ــم تام ــىل املهاج ــة ع ــد العروب اعتم
ــفر عن تحقيق  ــريي بندو.. ولكن املحاوالت لم تس النيج

أي هدف يف هذا الشوط األبيض.
هدفان وتعادل ايجابي

ــل فنياً من  ــت أفض ــوط الثاني كان ــات الش مجري
ــراف والعمق وأيضاً  ــث النقالت وفتح اللعب عرب األط حي

ــة لفريق  ــد كانت البداي ــة الهجومية وق ــن حيث النزع م
ــة وهز  ــى العروب ــاول غزو مرم ــذي ح ــل ال ــباب الجي ش
ــف أبو بكر  ــباك مرماه وأهدر املهاجم النيجرييي يوس ش
ــىل مرمى العروبة والتي  ــد من الفرص الحقيقية ع العدي

لو سجلت لوضعت فريقه يف املقدمة.
العروبة يعاقب الجيل

ــيل الجرب  ــتطاع البديل يارس ع ــد اس ــل فق وبالفع
ــن من الضحك  ــباب الجيل عندما تمك ــة فريق ش معاقب
ــذي خرج من مرماه  ــارس املرمى وليد الحكمي ال عىل ح
بدون أي داٍع فلعب الكرة من فوق رأس الحكمي ووضعها 
هدفاً أول يف مرمى شباب الجيل يف الدقيقة 64 ويتحمل 

مسؤولية هذا الهدف الحارس وليد حكمي.
هدف ملغي

ــاً ثانياً لنفس  ــدف ألغى الحكم هدف ــد هذا اله وبع
الالعب يارس الجرب بداعي التسلل.

هدف التعادل للجيل
ــدف التعادل  ــل ه ــباب الجي ــجل ش ــد ذلك س بع
ــية البديل عقيل عبدالرحمن عقيل يف الدقيقة 78  برأس

من زمن املباراة التي انتهت بالتعادل.
لقطات من املباراة

ــاحة مقداد عيل نارص  ــاراة تحكيماً يف الس أدار املب
ــب وأحمد صالح رابعاً  ــة ومربوك أحمد وهاميل  كلي برعي

وراقب املباراة الكابنت سالم عبدالرحمن.
ــد صالح العييس رئيس  حرض املباراة اإلخوة أحم
ــنفر النائب األول  ــن باش االتحاد العام لكرة القدم وحس

لرئيس االتحاد.

الثــــورة /  عبدالرقيب فارع 

ــق  ــه فري ــوك وضيف ــاء الريم ــرج لق خ
ــاألداء  ــلبي ب ــادل الس ــدن بالتع ــعلة ع الش
والنتيجة يف اللقاء الذي جمعهما عرص أمس 
ــاء ضمن مباريات  ــىل ملعب املرييس بصنع ع
ــبوع الثالث  ــدم األس ــرة الق ــة األوىل لك الدرج
ــات فنية طيلة  ــهد اللقاء أي ملح حيث لم يش
ــروي  ــك الك ــا الع ــة وكان عنوانه ـــ90 دقيق ال

والعك اآلخر. 
شوط أبيض

ــاء األمس  ــاً أن يظهر لق ــن متوقع ــم يك ل
ــاء  ــا أبن ــي بدأه ــة الت ــورة الباهت ــم الص بتلك
الريموك وضيوفهم أبناء الشعلة، فمنذ الوهلة 
األوىل الطالق الصافرة ظنت الجماهري القليلة 
ــراً ملباريات  ــيكون مغاي ــارضة أن األداء س الح
ــابقتني، إال أن ذالكم الظن خاب  الفريقني الس
ــن  ــم الريموكي الحس ــر املهاج ــث لم يظه حي
ــر وبالجهة  ــامة عنرب وأكرم هاج ــال وأس مورتي
ــال  ــف، كان جم ــق الضي ــرى، أي الفري األخ
ــن أجواء املباراة  ــه وكميل طارق بعيدين ع هب
ــف امللعب مع  ــل منتص ــب داخ ــتمر اللع ليس
االعتماد عىل الهجمات املرتدة وبعض الكرات 
ــن أي يشء ليظل  ــر ع ــم تثم ــي ل ــة الت الطولي
ــب ومابني  ــوراً يف منتصف امللع ــب محص اللع

ــني  ــو الفريق ــاول العب ــرى يح ــة واألخ الفين
ــك الكروي حال  ــل أي يشء يذكر لكن الع عم
ــم األول  ــي القس ــق أي يشء لينته دون تحقي

بالتعادل السلبي باألداء والنتيجة .
    نفس العك واألداء 

ــن أحداث  ــم الثاني م ــم يختلف القس ل
ــابقه بأي يشء سوى بالتغريات  املباراة عن س
ــث ارشك  ــني حي ــا الفريق ــا مدرب ــي أجراه الت
ــعلة الكابنت محمد حسن ابو عالء  مدرب الش
ــامة نارص  ــيف وأس ــاندي وعالء س كًال من س
بدًال عن محمد خميس وعثمان احمد خلدون 
ــوك الكابنت فؤاد  ــيل بينما ارشك مدرب الريم ع
العودي مراد العمري ومحمد الشميس وفؤاد 
الحمادي بدًال عن أحمد ضبعان واكرم هاجر 
واحمد باحاج ليتحسن أداء الريامكه باملنطقة 
الهجومية نوعاً، وكان العالمة الفارقة يف اللقاء 
ــعلة عبدالله عارف عبدربه  حامي عرين الش
ــعلة األسبق وفقيد الرياضة  نجل حارس الش
ــث انقذ فريقة من  ــوم عارف عبدربه حي املرح
ــرات وكانت إحدى هذه الغزوات لالعب  عدة ك
ــن مورتال الذي سدد كرة قوية  الريموك الحس
ــا بكل  ــر أبعده ــدوق األصف ــل الصن ــن داخ م
براعة الحارس عبدالله عارف عبده ربه كانت 
ــيناريو  ــة15 وبعدها يكرر نفس الس يف الدقيق
ــديدة أخرى  ــادي من تس ــؤاد الحم الالعب ف
ــه عارف الذي  ــكها املبدع عبدالل ــة امس مماثل

ذاد عن مرماه طيلة املباراة بكل كفاءة واقتدار 
ولم تشهد باقي الدقائق أي جديد سوى العك 
ــذي أدخل  ــدروس ال ــب غري امل ــروي واللع الك
ــض الجماهري القليلة الحارضة يف أحاديث  بع
ــة ليرتكوا املباراة يف عكها وتعبها عموماً  جانبي
ــيناريو  ــة بنفس الس ــق املتبقي ــارت الدقائ س
ــت بدل ضائع  ــب كوق ــى يف الوقت املحتس حت
ــرج املباراة يف أول  ــدر بخمس دقائق لتخ واملق
تعادل سلبي باألداء والنتيجة وتنتهي بعد أن 
ــاهديهم بأدائهم الباهت  اقنع كل الالعبني مش

واململ. 
فالشات 

ــم  ــاحة هيث ــرة س ــاء ألول م * أدار اللق
ــيل جرمش  ــد خلوفة وع ــة ولي ــدي بمعي الولي
ــاً عبدالله  ــا إداري ــان وراقبه ــاً أمني ردم ورابع
ــبق  ــاً الحكم الدويل األس ــني وراقبها فني الش
ــرع نبيل  ــن وراقبها من الف ــي احمد حس ناج

املاوري. 
ــن الدخول إىل  ــطور منع م ــب الس * كات
ــة  ــد يف املنص ــا تواج ــية بينم ــة الرئيس املنص
ــس لهم عالقة  ــة باإلعالميني أناس لي الخاص

باإلعالم. 
* الحارس عبدالله حامي عرين الشعلة 
خليفة املرحوم عارف عبدربه سيكون له شأن 
ــتقبل القريب وصحيح هذا الشبل من  يف املس

ذاك األسد.

الثــــورة املحويت - ابني/عارف علوان 
- سيئون/عيل باسعيده- رداع/ محمد 

املشخر
تصدر فريق شباب شبام منافسات املرحلة الثانية 
ــن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بمحافظة املحويت  م
ــباب الخبت بخماسية نظيفة يف  وذلك اثر تغلبه عىل ش
ــباب املحويت  املباراة التي جمعتهما أمس عىل ملعب ش
ــدارة بفارق األهداف  ــده إىل أربع نقاط يف الص لريفع رصي

عن شباب الطويلة.
ــرسوري ويحيى  ــب ال ــبام مهي ــداف ش ــجل اه وس

حوبان (هدفني) وعادل مهدي (هدفني).
ــباب  ــس األول فاز ش ــت أم ــي أقيم ــاراة الت ويف املب
ــدم الرائد  ــني لهدف ، حيث تق ــة عىل الرائد بهدف الطويل
ــيل  ــة ع ــادل للطويل ــر ، وع ــامه جاب ــجله أس ــدف س به
ــوز لفريقه  ــس الالعب هدف الف ــي ثم أضاف نف الخوالن
ــع نقاط لكل  ــبام بارب ــدارة مع ش ــة الص ــم الطويل ليقتس

منهما.
أدار املباراتني عبدالله ابو يحيى وعبدالله الحبابي 
ــد القايض  ــي وخال ــد الخياط ــاحذي واحم ــادل الش وع
ــا محمد أبو  ــي وعيل العريجي وفني ــا حميد الرتك وراقبه

يحيى وإرشاف رئيس الفرع نبيل الجبني.
ابني

ــد الفرق املتأهلة إىل  ــل فريق الفجر الجديد عق أكم
ــدم اثر فوزه  ــة أبني لكرة الق ــة بتصفيات ثالث دور الثماني
ــالل 4/1 يف املواجهة التي جمعتهما أمس  عىل فريق اله

عىل ملعب الكود ضمن املجموعة األوىل.
ــا الكثري  ــت يف مفرداته ــاءت قوية وحمل ــاراة ج املب
ــوطي اللقاء  ــن الندية  والحماس يف مواعيدها خالل ش م
ــون أخر املحطات لصالح العبي الفجر الذين اجادوا  لتك
فرض ما لديهم وحسم اللقاء لصالحهم 4 /1 تناوب عىل 
ــان وتامر  ــر وجمال عثم ــور عم ــن منص ــجيلها كل م تس
ــدف الهالل الوحيد  ــجل ه ــل ومحمد عبده فيما س فيص
ــاح عيل.. لريفع الفجر رصيده إىل عرش نقاط يف املركز  وض
الثاني خلف حسان متصدر املجموعة برصيد 12 نقطة

ــة الثانية  ــاج عن املجموع ــرق بنا والدرج وكانت ف
ــع عن  ــان والوضي ــة األوىل وعرف ــن املجموع ــان ع وحس
ــت تأهلها يف  ــن وزارة قد اعلن ــة والحض ــة الثالث املجموع
ــن املتوقعة تأجيله  ــابق إىل دور الثمانية الذي م ــت س وق
ــال املخصصات من قبل االتحاد العام  ــبب عدم إرس بس

لكرة القدم.
سيئون

ــعلة بعرض آل  ــن والش ــباب القط ــادل فريقا ش تع
ــذي جمعهما عرص  ــاء ال ــه يف اللق ــدف ملثل ــن به مخاش
ــري بمدينة حريضة  ــعيد بامه أمس عىل ملعب الفقيد س
ــة دوعن يف افتتاح مباريات املجموعة الرابعة من  بمديري
ــات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم ألندية وادي  منافس

حرضموت.
ــاعدة داؤود بن  أدار املباراة مراد بن عبيد الاله بمس

مهري وعماد الكثريي، وراقبها فنيا أحمد بزعل.
ــربق  ــق  ال ــعل فري ــة اش ــة الثالث ــن املجموع وضم
ــة يف املجموعة بعد فوزه الكبري عىل فريق مدودة  املنافس
ــجيلها الالعبون( خالد  ــاوب عىل تس ــة نظيفة تن بثالثي
ــوز رفع  ــان (هدف) بالف ــالم باطح ــني وس ــنبل هدف باس
ــس رصيد  ــن فوزين وهو نف ــاط م ــده إىل 6 نق ــربق رصي ال
ــيئون ليبقى اللقاء الذي سيحمعهم غدا األحد  اتحاد س

هو سيد املوقف وذلك لتحديد بطل املجموعة.
ــاعدة إيهاب باربود  ــاراة  فهمي قنيزع بمس أدار املب
ــاً، وراقبها املباراة  ــد الجوهري رابع ــيل قندوس ومحم وع

هاشم محضار وفنيا محمد باهرمز.
البيضاء 

ــات دوري  ــدي  تصفي ــباب االحم ــق ش ــدر فري تص
ــة مديريات رداع  ــة لكرة القدم ألندي ــة الدرجة الثالث أندي

بالبيضاء.
ــة  ــة الثالث ــن املجموع ــدي ع ــدر االحم ــاء تص وج
ــباب  ــس عىل فريق ش ــوزه أم ــاط بعد ف ــتة نق ــد س برصي
سوالن  3/صفر سجلها خرص الشقي ونواف الصباحي 

وعيل املسعودي.
ــاعدة مجدي  ــدادي بمس ــم الع ــاء إبراهي أدار اللق

رسحان وعبدالله العقر ومحمد النظاري رابعاً.

التعادل يسقط الجيل أمام العروبة

فيما تألق نجل الفقيد عارف عبدربه

تواصل دوري الثالثة باملحافظاتالريموك والشعلة سلبية األداء والنتيجة

الثــــورة تعز / عبدالسالم فارع /

ــرة القدم  ــدوري العام لك ــن رحلة ذهاب ال ــبوع الثالث م األس
ــق الصقر مع ضيفه  ــىل ملعب الصقر بتعز فري ــى عرص أمس ع التق
ــن عناده ويف  ــه لم يتخل ع ــول كل املؤرشات بأن ــذي تق ــعب إب ال ش
مواجهة األمس التي جاءت مختلفة عن املواجهة السابقة بالنسبة 
ــكأس رئيس  ــابقة املعززة ب ــخة الس ــال النس ــاب األرض أبط ألصح
ــة  ــث الحضور الجماهريي ومن حيث الحماس ــة من حي الجمهوري
ــة رغم الغيابات  ــديدة يف إحراز نتيجة إيجابي ــدة والرغبة الش الزائ
ــديدة يف  ــوف الفريق لكن الصقور جوبهوا بصالبة ش ــرة يف صف املؤث
كل خطوط العنيد لتنتهي املواجهة بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله.

البعداني وهدف السبق للعنيد
ــم يمهلوا  ــوف والذين ل ــح الضي ــة البداية لصال ــاءت رضب ج
ــن أنيابهم  ــى كرشوا ع ــوان معدودات حت ــوى ث ــاب األرض س أصح
ــل الصفوف حيث  ــي يمتلكونها يف مجم ــن القوة الت ــروا مكام وأظه
شاهدنا املوسيقار الجميل رضوان عبدالجبار يتجه بقوة مع زميله 
ــليمان والبعداني نرص بن عبدالكريم واألفريقي جونيور  الشيخ س
ــض اإلرباك املبكر يف  ــق املحظورة للصقور محدثني بع صوب املناط
صفوفه الخلفية ليتحمل العاقل باسم بن سعيد والنجار شعبان بن 
مصطفى ومحمد فيصل أعباء التصدي لتلك املحاوالت الشعباوية 
ــوط األول ليعلن  ـــ 13 من زمن الش ــاءت الدقيقة ال ــرة إىل أن ج املبك
ــي عن إحراز  ــن عبدالكريم البعدان ــم العنيد نرص ب ــن خاللها نج م
اإلصابة األوىل للعنيد من قذيفة صاروخية ال تصد وال ترد ولم ينتبه 
ــوة متناهية وجاء ذلك  ــباكه بق لها الجاعم بن نارص إال وهي تهز ش
ــن اآلفاق الرحبة والجميلة  ــعباوي املبكر ليفتح الكثري م الهدف الش
ــة  ــؤولية الصقراوي ــل املس ــهم يف نق ــه أس ــت ذات ــد، ويف الوق للعني
ومضاعفة األعباء عىل كامل أعضاء الفريق الصقراوي حيث حاول 
ــذ كل املهام الهجومية  ــني غازي والذي أبدع يف تنفي ــرتو حس املايس
ــة إضافة إىل تألقه يف صناعة األلعاب املحكمة والتمريرات  والدفاعي
ــديد عىل  ــكل تلك املهام بل حاول التس ــة ولم يكتف الغازي ب املتقن

ــل قذيفة قوية تصدت العارضة الشعباوية  ــوت وأرس مرمى  بايعش
ليستمر الكر والفر خالل الحصة األوىل من اللقاء مع سيطرة نسبية 
ــاوالت ألصحاب  ــاورات ومع تواصل املح ــىل منطقة املن للضيوف ع
األرض ويف الدقيقة 35 من زمن الشوط األول تمكن الجوارح محسن 
ــواء اللقاء من جديد  ــن القراوي من إعادة فريقه إىل أج محمد حس
بعد إحرازه لهدف التعديل الذي أنعش اآلمال يف املدرجات املنارصة 
ــة 48 من زمن  ــى الدقيق ــاوالت الفريقني حت ــتمر مح ــوارح لتس للج

القسم األول من اللقاء لكن دون أي جديد يذكر.

شوط املحاوالت العقيمة
ــاوالت العقيمة  ــوط املح ــي فقد كان ش ــاء الثان ــوط اللق  أما ش
ــوداني  ــف والس والتغيريات غري املوفقة لكل من املرصي إبراهيم يوس
مهدي إسحاق عيل واألخري زاد الطني بلة بتوجيهاته الحادة واملربكة 
املؤثرة والفاعلة يف الفريق ولم تشهد أحداث هذا الشوط سوى بعض 
ــوط، فاملحاوالت الصقراوية  املحاوالت الجادة يف الربع األخري من الش
ــني غازي أللعابه وغري  ــي تنوعت بعض اليشء بتنويع املعلم حس الت
ــط بعد ان كان  ــرك فراغاً ملحوظاً يف خط الوس ــزه الجديد الذي ت مرك
ــة لم تؤت ثمارها  ــوكة امليزان فيه ألكرث من 90 دقيق ــكل ش غازي قد ش

ــوء الطالع من جهة  لعدم الفاعلية الهجومية للجوارح من جهة  ولس
ــعباوي ومن خلفه  ــك الدفاع الش ــم األحايني لتماس ــرى ويف معظ أخ
ــاوالت الصقراوية  ــت املح ــوت وتواصل ــربوك بايعش ــارس فرج م الح
ــعباوية  تباعاً دون أي جديد يذكر سوى األلق امللحوظ يف دفاع  والش
ــوف العنيد إىل أن جاءت الدقيقة 97 من  ــر واأللق املماثل يف صف الصق
ــة املفصلية بني  ــاحة عن انتهاء املواجه ــر اللقاء ليعلن حكم الس عم
ــع العنيد  ــي بهدف ملثله لريف ــعب إب بالتعادل اإليجاب ــر والش الصق

رصيده إىل سبع نقاط مقابل خمس نقاط للصقر.
هوامش من اللقاء

ــالء الدين  ــارة الكبتنة لع ــليم ش ــعب فعًال بتس ــن الش * أحس
نعمان

* جمهور الشعب أثبت بأنه يعشق العنيد حتى النخاع ورغم 
البساطة املتواجدة يف ملعب املباراة إال أنهم كانوا مؤثرين ومتأثرين
ــذا الحال فإن البطولة  ــتمر الصقر عىل ه * أحدهم قال إذا اس
ــتطري عليه فرد عليه آخر ال تنىس بأن أعمدة الفريق األساسيني  س

غري موجودين
ــوم مع  ــتمكنوننا النج ــني س ــم ذلح ــال أحده ــر ق ــكان آخ * م

املنتخب طيب شعب إب لديه غيابات مؤثرة
* نشوان الهجام أتحفنا كثرياً بألعابه واألمس أتحفنا بتعامله 
ــة إىل التغيري يف  ــتبدلني واملهداوي بحاج ــي مع البدالء .. واملس الراق

اسرتاتيجياته مع الالعبني
* عاشق الصقر هيثم عبدالقوي قال الصقر سيعود للتحليق 

من جديد فانتظروه
* العميد عبداملؤمن عبدالرحمن القديس اتصل من إب خالل 

اللقاء وكاد أن يغمى عليه حينما جاء هدف التعادل
ــلب منه جانباً من  * رياض عبدالجبار الحروي كل تعادل يس

السعادة والفرح فهو متيم بالنجاح واالنتصار
طاقم التحكيم

ــن  ــامي التيس – حميد عثمان – عيل باقيه – فيصل محس س
ــد مجاهد عيل – عبدالرحمن  ــني البكييل – محم وراقب املباراة  حس

اآلنيس
 عدسة عيل الحكيمي

الصقر يتعرث للمرة الثانية على أرضه بالتعادل أمام شعب إب

ــو  ــد فلورنتين ــال مدري ــس ري ــر رئي ظه
ــن فيه عن األرقام  ــز يف مؤتمر صحفي ليعل بريي
ــم  ــادي يف موس ــا الن ــي حققه ــة الت االقتصادي
ــع يف هذا  ــرز املواضي ــني أب ــن ب 2014-2013، وم
ــات  ــا وترصيح ــل دي ماري ــر كان رحي املؤتم

كريستيانو رونالدو.
ــرف  "أع ــد:  مدري ــال  ري ــس  رئي ــال  وق  
ــل العب  ــدا إنه أفض ــدو جي ــتيانو رونال كريس
ــك فيه، لقد  ــم ووالئه لريال مدريد ال ش يف العال
ــدا فهو لم  ــا أعرفه جي ــمعت ترصيحاته وكم س
يشك يف سياسة النادي. عالقتي معه مثالية".

ــأن مغادرة دي ماريا: "لقد جئت إىل  وبش
ــنني كان هناك  ــىل مر الس ــا يف عام 2000 وع هن
ــادروا وآخرون  ــن غ ــني الذي ــن الالعب ــد م العدي
وصلوا، تجربتي تجعلني أفهم أنه دائما الذين 
ــن يأتون تكون  ــم أفضل وأولئك الذي يرحلون ه

شكوك فيهم. األول كان زيدان واألخري بيل".
وأضاف: "دي ماريا وجميع أولئك الذين 
ــوا النادي لديهم إعجابنا واحرتامنا، أبدا لم  ترك
تسمعوا مني كالم يسء عن أحد الالعبني الذين 
غادروا. الالعب الذي لديه عقد مع النادي فهو 
ــت له مطالبات  ــه يريد، دي ماريا كان يرحل ألن
ــن لم نتمكن من  ــة التي بدت يل رشعية ولك مادي

تلبيتها".
ــه أفضل  ــا ل ــد قدمن ــه: "لق ــع حديث وتاب
عرض ممكن، ولم يقبله. بهذا العرض دي ماريا 
ــرا يف الفريق  ــي العب أعىل أج ــيكون ثان كان س

ــخيص  ــه قرار ش ــدو. إن ــتيانو رونال ــد كريس بع
ــا  ــر وإذا قمن ــل أي يشء آخ ــتطيع أن أفع ال أس
ــا ذلك كان  ــدي ماري ــة ل ــب املادي ــة املطال بتلبي

سيشكل خطر باستقرار النادي".
ــة القاطعة التي أبداها  وقال: "إزاء الرغب
ــم الكولومبي  ــا بض ــل، قمن ــا يف الرحي دي ماري
ــي  العب ــل  أفض ــد  أح ــز،  رودريجي ــس  جيم
ــك الوضع من الرفض القاطع  املونديال. إزاء ذل
ــريض كثريا أنه وجد  ــا يف العب آخر ومن امل فكرن
ــن املال  ــر لنا قدرا م ــوق ذلك وف ــر، وف ــا آخ نادي
ــد الذي  ــه العمل والجه ــكر ل ــربه عادال. نش نعت

قدمه يف النادي ونتمنى له األفضل".
وتجنب رئيس نادي العاصمة اإلسبانية 
ــي،  ــل األرجنتين ــألة رحي ــرث يف مس ــق أك التعم
ــه انتقاله إىل  ــذي أحدث ــي ال ــط اإلعالم أو اللغ

مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
ــو قال: "لدي  ــابي ألونس وعن رحيل تش
ــابي الونسو، لقد جاء  عالقة جيدة جدا مع تش
ــل وهو الحل األمثل له  ــال لنا أنه يريد الرحي وق
وللنادي ولقد تقبلنا طلبه، مركزه مغطى بشكل 

جيد مع كروس وإياراميندي".
ــرت  ــكاو املنتقل إىل مانشس ــار إىل فال وأش
ــرة التعاقد مع  ــم فك ــد قمنا بتقيي ــد: "لق يونايت
ــة  ــاك معادل ــادي هن ــذا الن ــن يف ه ــكاو، ولك فال
ــدم  ــرار ع ــا ق ــة.. وإتخذن ــة - إقتصادي رياضي
ــن املهم رأي املدرب يف  ــد معه. أيضا كان م التعاق

قرار عدم التعاقد معه".

ــط تشيليس السابق والحايل  أكد فرانك المبارد نجم وس
ــرت سيتي أنه تجنب إقامة حفل وداع لجماهري  للغريم مانشس
البلوز، حتى ال ينتهي مشواره معه برمي "البيض" عىل وجهه.

 وقال المبارد يف ترصيحات لصحيفة " صن" الربيطانية 
:" رفضت حفل توديع ألن مستقبيل كان ال يزال عالًقا، وكان من 
املمكن أن ابقى ألخر لحظة مع البلوز، أنا حزين ألنني لم أجد 

الفرصة لتوديع جماهري النادي.
ــأظهر  ــأكون يف موقف يسء وكنت س ــاف:"  كنت س وأض

كالفاشل إذا كنت ودعت الجماهري، ومن ثم بقيت ملوسم أخر".
ــياء التي ندمت عليها يف  وتابع :" ال يوجد الكثري من األش
ــدم قدرتي عىل توديع  ــدة هو ع ــيليس، لكن ما أحزنني بش تش

الجماهري التي ساندتني طوال 13 عاًما".
ــيتي الذي أعاره  ــارد قد انتقل لنيويورك س يذكر أن المب
ــات املتحدة  ــم يف الوالي ــدء املوس ــى ب ــيتي، حت ــرت س ملانشس

األمريكية.

برييز: ال توجد مشاكل مع رونالدو  المبارد: رفضت توديع 
جماهري تشيلسي خوًفا من 

"البيض"


