
ــب  ــل لق ــباني حام ــب األس ــدأ املنتخ ب
ــختني األخرييني من كأس األمم األوروبية  النس
ــورو 2016  ــواره يف تصفيات ي ــدم مش ــرة الق لك
بفرنسا بسحق ضيفه مقدونيا بخمسة أهداف 
ــيا  ــدف يف اللقاء الذي جمع بينهما بفالنس له
ــات املجموعة  ــة األوىل من مباري ــن الجول ضم

الثالثة للتصفيات.
وتقدم سريجيو راموس بهدف للمنتخب 
ــة 15 ثم  ــزاء يف الدقيق ــن رضبة ج ــباني م األس
ــجيل  ــري بتس تبعه النجم الصاعد باكو الكاس
ــة 17 ورد بعدها أجيم  الهدف الثاني يف الدقيق
ــة جزاء يف  ــا من رضب ــدف ملقدوني ــي به إبرايم

الدقيقة 28 .
ــوط األول  ــن الش ــرية م ــي األخ ويف الثوان
ــكيتس الهدف الثالث ثم  ــريجيو بوس أحرز س
ــيلفا الهدف الرابع يف الدقيقة  ــجل ديفيد س س

. 50
ــع  ــاراة وض ــن املب ــرية م ــي األخ ويف الثوان
ــدف  ــجل اله ــه وس ــز بصمت ــدرو رودريجي بي

الخامس للماتادور األسباني.
ــب  ــص املنتخ ــا اقتن ــة ذاته ويف املجموع
ــب مضيفه  ــن ملع ــا م ــوزا غالي ــلوفاكي ف الس

األوكراني بهدف نظيف.
ــل  ــلوفاكي بالفض ــب الس ــن املنتخ ويدي
ــجل  ــوز لنجمه روبرت ماك الذي س يف هذا الف

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 17 .
 وضمن املجموعة نفسها، تعادل منتخب 
ــمبورج مع ضيفه بيالروسيا بهدف لكل  لوكس
ــدف  ــون به ــدم الرس جريس ــث تق ــق حي فري
ــمبورج يف الدقيقة 42 ثم تعادل  ملنتخب لوكس

ــيا يف الدقيقة  ستانيسالف دراجون لبيالروس
.78

ــا قاد مريكو  ــابعة أيض ويف املجموعة الس
ــي،  اإلمارات ــرة  الجزي ــم  مهاج ــينيتش  فوس
ــرو) للفوز  ــود (مونتنج ــب الجبل األس منتخ

عىل ضيفه مولدولفا.
ــاراة  املب ــرو  مونتنج ــب  منتخ ــم  وحس
بهدفني نظيفني حيث تقدم فوسينيتش بهدف 
ــفيتش  ــم أضاف زاركو توماس ــة 45 ث يف الدقيق

الهدف الثاني يف الدقيقة 73 .
ــاوي مع ضيفه  ــب النمس ــادل املنتخ وتع
ــد كل  ــق، ليحص ــكل فري ــدف ل ــويدي به الس

منهما نقطة واحدة.
ــع بايرن ميونيخ  ــدم ديفيد االبا مداف  وتق
ــزاء يف  ــن رضبة ج ــا م ــدف للنمس ــي به األملان
ــركان زينجني  ــادل اي ــابعة ثم تع ــة الس الدقيق

للسويد يف الدقيقة 12 .
ويف مباراة أخرى تلقى املنتخب الربتغايل 
ــط  ــة مريرة عىل ملعبه ووس ــرة القدم هزيم لك
ــف ، وبرهن  ــا بهدف نظي ــام ألباني جمهوره أم
ــدى أهمية  ــدداً عىل م ــايل مج ــب الربتغ املنتخ
ــتيانو رونالدو الذي غاب  نجمه الشهري كريس
ــق اللقاء  ــرس الفري ــة ليخ ــاء لإلصاب ــن اللق ع
ــاالي يف الدقيقة  ــجله بيكيم ب بهدف نظيف س
52 بعد انتهاء الشوط األول بالتعادل السلبي.

ــب الروماني  ــب املنتخ ــل ،  تغل ويف املقاب
ــددي يف صفوفه  ــص الع ــدم عىل النق ــرة الق لك
ــدف  ــة به ــي الهزيم ــه اليونان ــق بمضيف وألح
نظيف يف افتتاح مباريات الفريقني باملجموعة 
ــهدت اليوم  ــة يف التصفيات والتي ش السادس

ــب الفنلندي عىل  ــوزاً منطقياً للمنتخ أيضاً ف
مضيفه منتخب جزر فارو 3/1 .

ــي منتخب جبل  ــر ، من ــىل صعيد آخ وع
ــة يف أول مباراة  ــارق لكرة القدم بهزيمة ثقيل ط
ــب البولندي  ــام املنتخ ــقط أم ــه وس ــمية ل رس
ــاراة التي أقيمت  ــبعة أهداف نظيفة يف املب بس
ــاريف" بالربتغال يف  ــتاد "الج ــىل اس ــا ع بينهم
ــات املجموعة الرابعة  ــة األوىل من مباري الجول

بالتصفيات ذاتها.
ويدين املنتخب البولندي بالفضل الكبري 
ــري  ــه الخط ــح إىل مهاجم ــوز الكاس ــذا الف يف ه
ــة  ــجل أربع ــذي س ــكي ال ــرت ليفاندوفس روب
أهداف (سوبر هاتريك) ليتصدر قائمة هدايف 

التصفيات مبكراً.
ــوط األول  وأنهى املنتخب البولندي الش
ــط  ــجله العب الوس لصالحه بهدف نظيف س

كاميل جروسيكي يف الدقيقة 11.
ــيكي  ــجل جروس ــوط الثاني ، س ويف الش
ــة 48 ثم  ــه وللفريق يف الدقيق ــدف الثاني ل اله
ــكي هدفني  ــرت ليفاندوفس ــه روب ــاف زميل أض
ــني 50 و53 وأضاف لوكاس  ــن يف الدقيقت آخري
ــم  ــة 58 ث ــس يف الدقيق ــدف الخام زوكاال اله
ــه بهدفني يف  ــكي رباعيت ــتكمل ليفاندوفس اس
ــة من الوقت بدل الضائع  الدقيقتني 86 والثاني

للمباراة.
ــع  ــويرسا م ــت س ــي جمع ــاراة الت ويف املب
ــنال الجديد  منتخب انجلرتا ، خطف نجم ارس
ــجل هديف بالده يف  ــال ويلبك االضواء وس داني
ــب بالده أول  ــني 58 و90 ليهدي منتخ الدقيقت

ثالث نقاط .

ــد)  يقال من خلف ما مات.. فقد تأكدت هذه املقولة عىل (أس
ــة الدويل املرحوم عارف  ــباك حارس مرمى املنتخبات الوطني الش
ــراس املرمى اليمنيني  ــذي كان من أبرز ح ــه رحمه الله.. ال عبدرب
والذي وافته املنية إثر حادث مروري أثناء عودة فريق الشعلة من 
صنعاء إىل عدن حني تعرض (الباص) لحادث مروري يف الطريق 

بالقرب من الضالع.
لم يمت الفقيد عارف عبدربه فقد جاء نجله عبدالله حارس 
ــري من الصفات  ــذ من والده الكث ــدن.. والذي أخ ــعلة ع مرمى الش
ــن مرماه بكل  ــاقة يف ذوده ع ــة والتألق والرش ــة.. النجومبي الرائع
براعة.. وأخذ حتى الثقة من والده فهو يشبهه كثرياً.. ويسري عىل 

نفس طريق والده يف النجومية.
ــن دوري النخبة تألق عبدالله كثرياً  ــاء الجولة الثالثة م يف لق
ــيس وكان نجم املباراة األوحد  ــام فريق الريموك عىل ملعب املري أم
ــرية كادت  ــذي تصدى لكرات كث ــوط الثاني ال ــاً يف الش وخصوص
أهدافها محققة.. وواجه مهاجمي الريموك بكل جدارة واستحقاق 

ليخرج فريقه بالتعادل السلبي الذي كان بطعم الفوز.
بالتوفيق للنجم الواعد عبدالله عارف عبدربه.

الثــــورة
▼

▼
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نجل عارف عبدربه.. على خطى والده!!
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رئيس اتحاد دكتاتور!!
ــة بدكتاتورية  ــع األندي ــة أصبح يتعامل م ــاد لعبة جماعي ــس اتح رئي
ــة.. وال حتى أعضاء  ــرأي أحد من األندي ــمع ألحد.. وال يهتم ل ــايل ال يس وتع
مجلس إدارة االتحاد .. خليك يف البيت مجرد أسماء ال تؤثر فهو الكل بالكل 
ــؤول املايل واألمني  ــر والناهي وصاحب القرار األوحد فهو الرئيس واملس اآلم
ــر التجمعات  ــم الثاني بعده يدي ــون الرجل امله ــع بقريبه ليك ــام.. ويدف الع

واملسابقات وسائق الباص وكل يشء.
وعناد رئيس االتحاد جعله يدير مسابقات املوسم بغياب عدد كبري من 
ــابقات عىل طريقة الوجياب  ــعبية للعبة ويقيم املس أبرز األندية وأكرثها ش

الرسيعة ليؤثر ذلك سلباً يف مستوى اللعبة والوزارة يف صمت مريب!!
مشاركات مخزية!!

ــوزارة  ــة ال ــة لكاف ــس الجمهوري ــة األخ/ رئي ــات فخام ــم توجيه رغ
ــري املجدية  ــاركات الخارجية غ ــف وإلغاء املش ــات الدولة بالتقش ومؤسس
نظراً للظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد .. إال أن وزارة الشباب 
والرياضة لم تعر ذلك أي اهتمام وتجيز مشاركات خارجية األلعاب رياضية 
ــئة  ــاركتي الكاراتية وناش ــم  تحقق فيها غري الخيبة والخزي.. وآخرها مش ل

فتيات الطاولة يف بطولتي العرب نهاية الشهر املايض.
ما رأي وزارة الشباب والرياضية بذلك فهل يتم إعادة النظر يف ذلك؟

اتحاد خليك بالبيت
رئيس وأعضاء أحد االتحادات العامة مغرمني بمقولة خليك بالبيت.. 
ــورة املطلوبة يحرصون  ــأداء مهامهم بالص ــرون كل يش وال يقيمون ب يحتك
ــاركة الخارجية أكرث من إقامة النشاط الداخيل كون الفوائد السبع  عىل املش
ــاركات الخارجية..القائمني عليه يجيدون كل األساليب وخرباء  هي يف املش
ــاليب اللف والدوران يقيمون البطوالت الداخلية بصورة نادرة وسيئة  يف أس
ــتخراج املخصصات وإخالء العهد.. الوضع الذي أصبح  للغاية من أجل اس
ــن الوضع ولكن يف  ــتكي م ــه االتحاد ال يرس وأصبحت قواعد اللعبة تش علي

صمت ولكن الصمت ربما لن يطول.
الصرف باستهتار

ــرام، حيث قام احد  ــيط ال يمكن أن يمر مرور الك ــا حدث يف اتحاد نش م
ــاركة خارجية قادمة لكن الرجل ترصف  ــتالم 20 ألف دوالر ملش أعضائه باس
ــة واآلن يخطط  ــفرية خاص ــود فرصف املبلغ يف س ــري معه ــة وذكاء غ بحكم
بذكاء يف كيفية تدبري املبلغ أو إيجاد مربر لعدم املشاركة مع انه أستلم املبلغ 
ــغل وليس هناك  ــاركة الخارجية .. لكن يف األخري الكل منش ــاً للمش خصيص
ــب أو من يراقب والدليل عىل ذلك أن مثل هذه األفالم الخيالية قد  من يحاس

حدثت كثرياً ولكنها مرت مرور الكرام وبمباركة أصحاب الشأن.

ــة  بالدهش ــاب  يص ــع  الجمي
ــني  واملتابع ــًة  خاص ــول  والذه
ــتعدادات منتخبنا الوطني لكرة  الس
كأس  ــة  بطول يف  ــاركة  للمش ــدم  الق
ــتضيفها  ــي تس ـــ 22 الت ــج ال الخلي
ــعودية الرياض خالل  ــة الس العاصم

نوفمرب القادم.
ــتعد  يس ــا  منتخبن ــوا  تخيل
ــارك يف بطولة يراها الخليجيون  ليش
ــوالت  ــرب البط ــن أك ــة ع ــل أهمي ال تق
ــد  ــرس قواع ــح إىل ك ــة, ونطم العاملي
ــابقة التي ال  ــت الس ــاركاتنا الس مش
ــة, ثم فقدنا  ــاوز التعادل والنقط تتج
ــاركات الثالث األخرية النقطة  يف املش
ــا منتخبنا ليطلق  التي كان يحصده

ــة), ليأتي عىل منابر  ــه (أبو نقط علي
ــا,  ملنتخبن ــي  الفن ــر  املدي ــالم  اإلع
التشيكي سكوب ليقول : (تخيلوا كنا 
ــب عىل أضواء  ــرن أحياناً يف امللع نتم
ــوء,  ــدون ض ــدوي أو ب ــاف الي الكش

والسبب عدم وجود مادة الديزل.
ــع  ــاء م ــالل لق ــرح خ ــكوب ط س
ــن  م ــد  العدي ــة)  (الرياض ــة  الزميل
ــاكل والقصور, والتي  املعوقات واملش
ــاركة  ــداد لهذه املش ــري اإلع تواجه س

الخليجية الهامة.
ماذا تتوقعون أن يقدم منتخبنا 
ــتوى  ــل هذه من مس ــاركة مث يف مش
ــاؤماً  ــًال وال تش ــس تقلي أو نتائج؟لي
ــن الواقع هو  ــا, ولك ــق منتخبن يف ح

ــتنتاج حقيقي  ــا أمام اس من يضعن
ــب أن يحقق  ــن الصع ــه م ــاده أن مف
ــتوى أفضل  ــا نتائج أو مس منتخبن
من املشاركات الثالث األخرية, بل قد 

يكون الوضع أسوأ.
ــؤال مفاده : إذا كانت  هنا يربز س
ــل وغياب دعم  ــروف والعراقي كل الظ
 22 ــي  خليج يف  ــب  املنتخ ــاركة  مش
ــام منتخبنا دون  ــف أم ــاض تق بالري
ــاكناً, فلماذا يتم  أن يحرك االتحاد س
ــي يكلف البلد  التعاقد مع مدرب عامل
مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة؟ وإذا 
ــل الحضور,  ــاركتنا من أج كانت مش
ــاركة بمدرب محيل  فلماذا ال تتم املش

ال يكلفنا الكثري؟

مفكرة اليوممفكرة اليوم

منتخبنا يتمرن على كشاف .. فماذا ننتظر منه يف خليجي منتخبنا يتمرن على كشاف .. فماذا ننتظر منه يف خليجي 2222

حجة/ أحمد نارص مهدي
البيضاء/ محمد املشخر
سيئون/ عيل باسعيدة

ــفر بطاقة  ــق 22مايو ش خطف فري
ــف النهائي من بطولة  التأهل للدور نص
ــدم بمحافظة  ــرة الق ــة لك ــة الثالث الدرج
ــاراة التي جمعته  ــد فوزه يف املب حجة بع
ــلم  ــيد أس ــام نظريه الرش ــرص أمس أم ع
برضبات الرتجيح بعد تعادل الفريقني يف 
الوقت األصيل بهدف يف كل شبكة ، حيث 
ــجل فريق 22 مايو شفر هدف السبق  س
يف الدقيقة (40) عرب العبه ماجد عباس ، 
قبل أن يدرك فريق الرشيد أسلم التعادل 
عرب العبه حسن أحمد يف الدقيقة (76) 
ــركالت الرتجيح التي  ليحتكم الفريقان ل
ــمت ملصلحة 22مايو بنتيجة (4/  ابتس
ــع الذهبي بعد  ــل أضالع املرب 3) ، ليكتم
ــرصوح والفتح ورحبان  أن تأهلت فرق امل

ــاب  ــىل حس ــابق ع ــت س ــرض يف وق ح
العربي والنرص شباب الطور.

ــن  ــاراة  رباش أحمد حس - أدار املب
ــاعده عبدالله ضائع ومحمد مستور  وس
ــالم رابعا ويحيى مسلم مراقبا  ونارص س

إداريا.
ــس الفرع عيل  ــاراة رئي ــرض املب -  ح

عبده شوقي واألمني العام نبيل الجرب.
ــرد  ــي ط ــاراة حالت ــهدت املب -  ش
ــاس ،  ــد عب ــفر ماج ــو ش ــب 22 ماي لالع

والعب الرشيد أسلم عبده أحمد عيل.
البيضاء

ــات  ــاد تصفي ــق االتح ــدر فري تص
ــة لكرة القدم  ــة الدرجة الثالث دوري أندي
ــاء التي ينظمها  ألندية محافظة البيض
ــاركة  ــاد اللعبة باملحافظة بمش فرع اتح
ــاً لتحديد املتأهلني إىل تجمعات  20 فريق

أبطال املحافظات.
ــاد بعد فوزه  ــدارة االتح وجاءت ص
ــن  ــق التضام ــه فري ــىل منافس ــس ع أم

ــداف مقابل هدف  ــة أه ــة بأربع الصومع
ــدر املجموعة األوىل برصيد  وحيد ليتص
ــن فريق  ــارق األهداف ع ــاط بف ــرش نق ع

الثورة.
ــن  ــرى ع ــات األخ ــفرت املباري وأس
ــتمرب بدون  ــباب عريب و26 س تعادل ش
ــاد املتصدر مع  ــادل االتح ــداف ، وتع أه
ــاز الهالل  ــلبياً ، وف ــة س ــة النهض منافس
ــبأ ذي ناعم بأربعة أهداف  عىل فريق س

مقابل هدفني.
ــداد  الح ــر  عم ــاءات  اللق أدار 
ــايض  ق ــد  وفه ــل  الدوي ــن  وعبدالرحم
ــدي  العبي ــم  وقاس ــني  املحس ــالل  وج

وعبدالله املظفري.
ــوة عبدالله  ــات األخ ــرض املباري ح
الرثيا مدير عام مكتب الشباب والرياضة 
ــان ونبيل غرامة  ــيل أحمد عرم ــه ع ونائب

رئيس فرع القدم وأعضاء الفرع.
سيئون

ــه  ــون بحريض ــا ريب ــادل فريق تع

ــكل منهما يف  ــني ل ــن بهدف ــباب القط وش
ــس الثالثاء عىل  ــرى أم ــذي ج ــاء ال اللق
ــة  ــري بمدين ــعيد بامه ــد س ــب الفقي ملع
حريضة بدوعن يف إطار منافسات دوري 
ــة وادي حرضموت  ــة الثالثة ألندي الدرج

ويف ثاني مباريات املجموعة الثالثة.
ــى بتقدم  ــوط املباراة األول انته ش
ــباب  ريبون بهدفني نظيفني ، وأدرك الش
ــاراة الثاني ، لريفع  ــوط املب التعادل يف ش
ــى  ــني وأنه ــده إىل نقطت ــباب رصي الش
ــىل  ع ــون  ريب ــل  حص ــا  فيم ــه  مباريات
ــت له  ــات وتبق ــه يف التصفي ــة ل أول نقط
ــتحدد بطل  ــعلة س مباراة هامة أمام الش
ــة الثانية من  ــة للتأهل للمرحل املجموع

املسابقة.
ــان  حس ــازي  غ ــاء  اللق ــم  حك
ــاعدة الحكمني أحمد بزعل وداؤود  بمس
ــد حكم احتياط ،  ــن مهري، وماجد راش ب

وراقبه زكي باحشوان.

ــباني  ــلونة اإلس  أعرب مهاجم برش
ــري الحدادي عن  ــول املغربية من ذو األص
ــب  املنتخ ــع  م األول  ــوره  بظه ــعادته  س
يف  ــا  مقدوني ــام  أم ــك  وذل ــباني،  اإلس
ــكأس األمم األوروبية  التصفيات املؤهلة ل
ــا 2016، يف املباراة التي  التي تقام يف فرنس
انتهت لصالح "املاتادور" بخمسة أهداف 

مقابل واحد.
ــات صحفية  ــال منري، يف ترصيح وق
ــي  حلم ــت  حقق ــد  "لق ــاراة،  املب ــب  عق
طفولتي" باللعب مع املنتخب اإلسباني، 
ــلونة منذ  ــد تألقه الكبري مع برش وذلك بع
ــم الجاري وحتى  ــتعداد للموس فرتة االس

االن.
ــة  ــزل أرضي ــذي ن ــري، ال ــح من وأوض
ــي  ــن كوك ــدال م ــة 77 ب ــب يف الدقيق امللع
ــت  احتفظ ــد  "لق ــيون،  ريسوريكس
بالقميص (رقم 19 الذي ارتداه يف امللعب) 

كتذكار".
وتابع "أنا بحالة جيدة، ينبغي عيل 
ــادي. اللعب مع  ــع الن ــل م ــة العم مواصل

إسبانيا خياري وأنا سعيد به".
ــب رقم 47  ــري الالع ــذا أصبح من وبه
ــع املنتخب  ــرة األوىل م ــارك للم الذي يش

اإلسباني خالل حقبة ديل بوسكي.

ــا) يف غضون  ــل منري (19 عام وانتق
ــب تحت 21  ــهر للعب من منتخ ثالثة أش

عاما للمنتخب األول.
ــكي قد استدعى منري  كان ديل بوس
ــد اإلصابة التي تعرض  لقائمة املباراة، بع
ــيليس اإلنجليزي دييجو  لها مهاجم تش

ــاركة يف  ــه من املش ــي حرمت ــتا، والت كوس
املباراة.

ــىل  ع ــباني  اإلس ــب  املنتخ ــاز  وف
ــل واحد،  ــة أهداف مقاب ــا بخمس مقدوني
ــارق  بف ــة،  الثالث ــة  املجموع ــدر  ليتص

األهداف أمام سلوفاكيا.

ــلونة  ــيلفا العب  برش ــار دا س ــد نيم أك
ــل أنه تغري  ــد منتخب الربازي ــباني وقائ اإلس
بشكل كبري يف السنوات األخرية وأصبح  أكرث 

نضًجا والعب كرة قدم محرتف.
ــن  م ــري  الكث ــت  تعلم ــار  نيم ــال  وق  
ــياء من الالعبني القدامي واألكرث خربة،  األش
ــويل املهام الجديد مع  وأصبحت قادرًا عىل ت

منتخب السامبا".
ــب أن يتغري حال  ــاف:"  من الصع وأض
ــة ، اجتمعنا  ــذه الرسع ــب الربازيل به منتخ
ملدة اسبوع فقط وخضنا مباراة ودية واحدة 
أمام كولومبيا، وحققنا الفوز بهدف وحيد".

ــي نتكيف  ــًدا لك ــل جاه ــع :" نعم  وتاب
ــد دونجا،  ــامبا الجدي ــام مدرب الس عىل نظ

ــتمع جيًدا إىل تعليماته لكي نتحسن يف  ونس
املستوى".

يذكر أن نيمار قائد الربازيل الجديد قد 
ــوز الوحيد أمام كولومبيا من  أحرز هدف الف

ركلة حرة مبارشة .

أفعال مجنونة 
لهارت 

ــب إنجرتا  ــى العبو منتخ عان
ــرار  ق ــبب  بس ــديد  الش ــل  املل ــن  م
ــون،  ــي روي هودجس ــم الفن مديره
ــاء يف الغرف  ــرضورة االلتزام بالبق ب
ــدق الذي يقيم  ــة بهم يف الفن الخاص
ــويرسا  فيه املنتخب اإلنجليزي بس
ــني يف التصفيات  ــل مباراة الفريق قب
ــة لكأس األمم األوروبية "يورو  املؤهل

."2016
ــيل  "دي ــة  صحيف ــت  والتقط
ــو  لج ــوراً  ص ــة  اإلنجليزي ــل"  مي
ــى إنجلرتا وفريق  ــارت حارس مرم ه
ــدو عليه  ــيتي، وهو يب ــرت س مانشس
عالمات الضيق الشديد أثناء وقوفه 

يف بلكونة غرفته.
ــارس  ح أن  ــت  وأضاف
"السيتيزن" وجد طريقة لكرس حدة 
ــه، برمي بعض  ــعر ب ــل الذي يش املل

املكرسات يف اتجاهات مختلفة.
ــود  االس ــب  منتخ أن  ــر  يذك
ــني  ــوز بهدف ــن الف ــن م ــة تمك الثالث

نظيفني.

الشباب وريبون يتعادالن يف ثالثة الوادي

تأهل مايو يف حجة.. وتصدر االتحاد يف البيضاء
الحدادي: حققت حلم طفولتي باللعب إلسبانيا

نيمار: أصبحت اآلن العبًا محرتفًا

ــاً عىل  ــاً قوي ــا هجوم ــادي روم ــنت إدارة ن ش
ــابق مهدي بن عطية، وذلك بعد  مدافع فريقها الس
ــة بأنه أراد  ــر األملاني ــري ملجلة كيك ــات األخ ترصيح

البقاء مع روما.
 مهدي أكد يف ترصيح له أن روما أراد بيعه كي 
ــل عىل املال املعروض من بايرن ميونيخ، لكن  يحص
ــلوك مهدي  نادي روما رفض هذا الكالم، وقال إن س
ــفوي معهم ومحاولته نرش  ــحابه من اتفاق ش وانس

السلبية يف أجواء النادي دفعته إىل بيعه.
ــس بالوتا قال يف بيان  ــس نادي روما جيم رئي
عىل موقع النادي الرسمي "مهدي بن عطية يتابع 

أسلوبه بنسج األكاذيب خالل األشهر األخرية"

ــفوياً يف يوليو  ــه ش ــد اتفقنا مع ــاف "لق  وأض
املايض أثناء تواجدنا يف الواليات املتحدة األمريكية 
ــآت أفضل له،  ــام مكاف ــم نظ ــره وتقدي ــىل رفع أج ع
ــو ما يثبت أننا أردنا  ــعيد وه وأخربني آنذاك بأنه س

بقاءه".
ــك  ــت ذل ــي تبع ــل الت ــا رشح التفاصي بالوت
االتفاق من وجهة نظره قائًال "يف الشهر التايل كذب 
ــن تفاصيل تعويضه  ــوص رغبته بالبقاء وع بخص
ــيا وزمالئه  املايل لكل من مدرب الفريق رودي جارس
ــتطيع  ــخصياً أمر أس ــق ،الكذب عيل أنا ش يف الفري
ــىل الزمالء واملدرب أمر  ــل معه، لكن الكذب ع التعام

غري مقبول".

ــل مهدي  ــرر بالوتا رحي ــاف ق ــة املط ويف نهاي
ــر الريايض والرت  ــه "أبلغت املدي ــاء يف بيان حيث ج
ــن عطية أصبح  ــة أن مهدي ب ــاباتيني يف النهاي س
مسمماً لألجواء وأريده أن يذهب، وهذا أمر وافقني 

عليه املدرب واملدير الريايض".
ــم يكن رحيل مهدي  ــان جاء فيه أيضاً "ل البي
ــبب شخصيته  ــبب املال، لقد كان بس بن عطية بس
ــس  ــس، كرئي ــري املالب ــرف تغي ــا يف غ ــي أظهره الت
ــاد عىل القرارات الصعبة، لكن  لنادي روما فأنا معت
كمشجع للنادي يؤملني ترصف أحد العبي فريقنا 

بهذا الشكل".

نادي روما : بن عطية كاذب 

يف افتتاح تصفيات أوروبا 2016

أسبانيا تسحق مقدونيا .. وانجلرتا تجتاز سويسرا .. 
والربتغال تسقط أمام البانيا
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