
اأك��د االحت��اد االأوروب��ي لك��رة الق��دم اأن االحتادين 
الكرواتي والرتكي �سيعرفان اليوم االثنني العقوبات 
املتخ��ذة �سدهم��ا بعد اأح��داث ال�سغب الت��ي ح�سلت 
ي��وم اجلمعة املا�سي من قبل اأن�سارهما يف مالعب 
ي��ورو 2016. ويالح��ق االحتاد االأوروب��ي كرواتيا 
والق��اء  الدخاني��ة  القناب��ل  اأن�ساره��ا  ال�ستخ��دام 
املدرج��ات  يف  اال�سطراب��ات  وخل��ق  املقذوف��ات 
والت�رصف��ات العن�رصي��ة لبع���ض ه��وؤالء يف مدين��ة 

�سانت اإتيان خالل املباراة مع ت�سيكيا )2-2(.
ا�ستخ��دام  ب�سب��ب  تركي��ا  ا�ستهدف��ت  م��ن جانبه��ا، 
املقذوف��ات  ورم��ي  الدخاني��ة  القناب��ل  اأن�ساره��ا 
واجتي��اح عدد منه��م اأر�ض امللع��ب يف مدينة ني�ض 
وكان  )�سف��ر3-(.  اإ�سباني��ا  م��ع  املب��اراة  خ��الل 
االحت��اد االأوروب��ي فر���ض عل��ى رو�سي��ا يف حال��ة 
مماثل��ة، تعلي��ق م�ساركته��ا م��ع وق��ف التنفي��ذ يف 
كاأ���ض اأوروب��ا، و�سي�سب��ح االإيق��اف ناف��ذاً يف حال 
ك��رر اأن�سارها اأعمال ال�سغب التي وقعت يف املباراة 

ال�سبت املا�سي مع اإنكل��رتا )1-1(. ويعترب االحتاد 
االوروب��ي م�س��وؤواًل ع��ن اأعم��ال ال�سغ��ب الت��ي تق��ع 
داخ��ل املالع��ب، اأم��ا خارجها فه��ي م��ن م�سوؤولية 
الدول��ة املنظم��ة. وتوقفت مباراة ت�سيكي��ا وكرواتيا 
قبي��ل نهايته��ا ب�س��ب اأعم��ال �سغ��ب عنيف��ة عندم��ا 
كان��ت االأخرية متقدم��ة 1-2 وملدة 4 دقائق، وبعد 
ا�ستئناف اللع��ب ح�سل الت�سيكيون عل��ى ركلة جزاء 
وعادل��وا وحرم��وا كرواتي��ا م��ن الف��وز الث��اين على 
الت��وايل والتاأه��ل املبك��ر بع��د اأن كان��ت تغلبت يف 
مباراته��ا االأوىل على تركي��ا 0-1. وكانت االأحداث 
اأق��ل خطورة يف ني�ض حيث اأ�سعل امل�سجعون االأتراك 
قناب��ل دخاني��ة يف املدرج��ات واألق��وا املقذوف��ات 
عل��ى اأر�ض امللعب. رغ��م اإخفاقه جم��ددا وف�سله يف 
حتقي��ق الف��وز م��ع املنتخ��ب الربتغايل لك��رة القدم 
للمب��اراة الثانية على الت��وايل يف بطولة كاأ�ض االأمم 
االأوروبية )ي��ورو 2016( املقامة حاليا يف فرن�سا، 
حقق املهاجم الربتغايل ال�سهري كري�ستيانو رونالدو 

رقم��ني قيا�سي��ني يف مب��اراة الفري��ق اأم��ام النم�سا 
ليكون لديه ما يحتفل به. و�سقط املنتخب الربتغايل 
يف ف��خ التعادل ال�سلبي مع نظ��ريه النم�ساوي وذلك 
يف اجلول��ة الثانية من مباريات املجموعة ال�ساد�سة 
يف الدور االأول للبطول��ة لريتفع ر�سيد الربتغال اإىل 
نقطتني فق��ط ويتاأزم موقف الفري��ق يف املجموعة. 
وع��ادل رونال��دو مهاج��م ري��ال مدري��د االأ�سب��اين 
الرق��م القيا�س��ي لع��دد املباري��ات الت��ي يخو�سه��ا 
اأي الع��ب يف بط��والت كاأ���ض االأمم االأوروبي��ة حيث 
كان��ت املب��اراة ال�ساد�سة ع�رص له وه��و نف�ض ر�سيد 
الالعب��ني ال�سابق��ني اإدوي��ن ف��ان دير �س��ار حار�ض 
املرمى الهولن��دي ال�سابق والفرن�س��ي ليليان تورام. 
كما انف��رد رونالدو بالرقم القيا�سي لعدد املباريات 
التي يخو�سها اأي العب مع املنتخب الربتغايل حيث 
خا�ض املباراة رقم 128 مقابل 127 مباراة للنجم 
ال�ساب��ق لوي�ض فيج��و. واأهدر رونال��دو �رصبة جزاء 
لفريق��ه يف الدقيق��ة 79 لينته��ي اللق��اء بالتع��ادل 

ال�سلبي ويف�سد فرحته بالرقمني القيا�سيني.
والقائمة التالية تو�سح الالعبني االأكرث م�ساركة يف 
املباري��ات بتاري��خ بطوالت كاأ���ض االأمم االأوروبية. 
16 مباراة: الربتغايل كري�ستيانو رونالدو )2004 
- 2016( - الهولندي اإدوين فان دير �سار )1996 
 – 2008( - الفرن�س��ي ليلي��ان ت��ورام )1996   -
2008( . 15 مب��اراة: االإيطايل جانلويجي بوفون 
)2004 – 2016( . 14 مب��اراة: االأملاين با�ستيان 
اال�سب��اين   -  )2016  -  2004( �سفاين�ستيج��ر 
اأندري���ض اإنيي�ست��ا )2008 - 2016( - االأ�سب��اين 
�سي�س��ك فابريجا�ض )2008 - 2016( - الربتغايل 
الفرن�س��ي   -  )2008  -  2000( جومي���ض  نون��و 
زي��ن الدي��ن زي��دان )1996 - 2004( - الربتغايل 
لوي�ض فيج��و )1996 - 2004( - الت�سيكي كاريل 
بوبور�سك��ي )1996 - 2004( - االأمل��اين فيلي��ب 
الم )2004 - 2012( - االأ�سب��اين اإيك��ر كا�سيا�ض 

. )2016 – 2004(
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مواجهات قوية تنتظر مالكمينا أمام اوكرانيا والمانيا اليوم
اشادة بالمشاركة العراقية

خط��ر  اجلزائ��ري  �سطي��ف  وف��اق  ن��ادي  يواج��ه 
اال�ستبعاد م��ن م�سابقة دوري اأبط��ال اأفريقيا على 
خلفي��ة اأحداث �سغب ت�سببت فيه��ا جماهريه والتي 
اأدت اإىل توق��ف املباراة التي خ�رصه��ا اأمام �سيفه 
�س��ن داون��ز من جن��وب اأفريقي��ا بهدف��ني دون رد 
م�س��اء ال�سب��ت، يف اجلول��ة االأوىل م��ن مباري��ات 
املجموعة الثانية )دور املجموعات( بدور الثمانية 

للبطولة.
وكان احلك��م امل��ايل مم��ادو كايتا اأوق��ف املباراة 
يف الدقيق��ة االأوىل م��ن الوق��ت املحت�س��ب بدال من 
ال�سائع ب�سبب دخ��ول م�سجعني لوفاق �سطيف اإىل 
امللع��ب، قب��ل اأن يعود بع��د 12 دقيق��ة ليعلن عدم 

اإمتام الوقت املتبقي منها واملقدر بدقيقتني.
من جهة اأخ��رى اأ�سيب نحو 35 �سخ�سا بينهم 10 

م��ن رج��ال ال�رصط��ة يف �سدام��ات ب��ني م�سجعني 
غا�سب��ني وعنا���رص ال�رصط��ة يف اأعق��اب املباراة، 

علما اأن هذه االأحداث امتدت اإىل خارج امللعب.
باالحت��اد  االن�سب��اط  جلن��ة  ت�سل��ط  اأن  وينتظ��ر 
االأفريق��ي لكرة الق��دم )كاف( عقوبات مغلظة على 
وف��اق �سطي��ف، فيم��ا اأك��د التلفزي��ون اجلزائري " 
اله��داف" اأن العقوبات قد ت�س��ل اإىل حد اال�ستبعاد 

من البطولة.
واأو�س��ح ذات امل�س��در اأن وف��اق �سطي��ف يواج��ه 
�سيناري��و النج��م ال�ساحل��ي التون�س��ي ال��ذي ج��رى 
اإق�ساوؤه م��ن دور املجموعات لن�سخة دوري اأبطال 
اأفريقي��ا لع��ام 2012، ج��راء ال�سغ��ب ال��ذي ت�سبب 
فيه جماه��ريه يف مبارات��ه اأمام مواطن��ه الرتجي 

التون�سي.

اأعرب جوزيف مارتيني��ز مهاجم املنتخب 
�سعادت��ه  ع��ن  الق��دم  لك��رة  الفنزويل��ي 
و"فخ��ره" ب��اأداء الفري��ق يف بطول��ة كاأ�ض 
اأمم اأمريكا اجلنوبية )كوبا اأمريكا 2016( 
بالوالي��ات املتحدة رغم خروج الفريق من 

دور الثماني��ة بالهزمي��ة 1 / 4 اأمام 
)�سب��اح  االأرجنتين��ي  نظ��ريه 

اأم�ض االأحد بتوقيت بغداد( .
وق��ال مارتيني��ز: "نفخ��ر مبا 

الن�سخ��ة  ه��ذه  يف  قدمن��اه 
من كوب��ا اأمريكا. ويجب 

التقدم  علين��ا 
م  م��ا لالأ

نه��ا  الأ

كانت جمرد بداية".
ب��اأن املواجه��ة م��ع  واع��رتف مارتيني��ز 
الثماني��ة  دور  االأرجنتين��ي يف  املنتخ��ب 
املنتخ��ب  واأن  للغاي��ة  �سعب��ة  كان��ت 

الفنزويلي باأكمله ارتكب "اأخطاء عدة".
وق��ال مارتيني��ز: "اأمام فري��ق ميتلك هذه 
اخل��ربة الكبرية والالعب��ني املتميزين، 
يجب اأال تقع يف هذه االأخطاء" م�سريا 
اأن منتخ��ب  الهزمي��ة ال تنف��ي  اأن  اإىل 
فنزوي��ال كان جي��دا وبذل جه��داً كبريا 

يف هذه البطولة.
واأكد الالعب اأن اأداء الفريق يف البطولة 
الالعب��ني  روؤو���ض  احلالي��ة جع��ل 
مرفوعة ومن��ح الفريق وفنزويال 

كلها ال�سعادة املرجوة.

اأكمل منتخ��ب ت�سيلي عقد املتاأهلني اإىل الدور ن�سف 
النهائ��ي، بعدما اكت�س��ح نظريه املك�سيك��ي ب�سباعية 
نظيفة، يف الن�سخة املئوية لبطولة كوبا اأمريكا بكرة 
القدم، املقامة يف الواليات املتحدة االأمريكية، حتى 

26 من ال�سهر احلايل.
ويعود الف�سل بهذا الفوز الكبري اإىل مهاجم هوفنهامي 
االأمل��اين اإدواردو فارغا�ض الذي �سّجل رباعية "�سوبر 
هاتري��ك" د )44 و52 و58 و74( ارتقى من خاللها 
اإىل �سدارة ترتيب قائمة هدايف البطولة بر�سيد �ستة 
اأهداف، متفوقًا على النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
ال��ذي كان اعتل��ى القائم��ة ل�ساعات قليل��ة بت�سجيله 
هدفه الرابع يف مرمى فنزويال. فيما اأ�ساف اأدي�سون 
بوت���ض د )16 و88(، واأليك�سي���ض �سان�سي��ز د )49( 

االأه��داف الثالث��ة االأخ��رى. و�ستتواج��ه ت�سيل��ي يف 
املرب��ع الذهبي م��ع كولومبيا فجر اخلمي���ض القادم، 
يف غي��اب جنم فريق بايرن ميوني��خ االأملاين اآرتورو 
في��دال ال��ذي ن��ال بطاقة �سف��راء ه��ي الثانية له يف 
البطولة. وراأى جنم منتخب ت�سيلي اإدواردو فارغا�ض 
اأن ما حقق��ه خالل املباراة اأم��ام املك�سيك يف الدور 
رب��ع النهائ��ي لبطولة كوب��ا اأمريكا بت�سجيل��ه اأربعة 
اه��داف، وارتقائه اإىل �س��دارة ترتيب الهدافني، �سيء 
ال ي�سدق واأنه حتى مل يحلم باأنه قد يفعل ذلك يومًا.
وقال: لق��د قدمنا مباراة العمر، فوزن��ا بهذه النتيجة 
عل��ى فريق كبري مثل املك�سيك �سيبقى يف الذاكرة اإىل 
االأب��د و�سيذكره التاريخ دائمًا. لعبن��ا باأف�سل طريقة 

ممكنة وفعلنا اأ�سعاف ما كان مطلوب منا.

وب��خ فرنان��دو �سانتو���ض م��درب الربتغ��ال، العب��ه 
ري��كاردو كواريزم��ا ب�سبب ع��دم التزام��ه بتعليماته 
اخلططي��ة ليف�س��ل فريق��ه يف ترجم��ة �سيطرت��ه يف 
التعادل ب��دون اأهداف مع النم�س��ا يف بطولة اوروبا 

لكرة القدم 2016.
واأتيحت للربتغ��ال 23 حماولة على املرمى مقارنة 
بث��الث للنم�س��ا با�ستاد ب��ارك دي برين���ض لكنها مل 
تنجح يف هز ال�سباك. وارتدت ركلة جزاء كري�ستيانو 
رونال��دو يف الدقيقة 79 م��ن القائم بينما �سدد ناين 

براأ�سه يف اإطار املرمى يف ال�سوط االأول.
ورف���ض �سانتو�ض مناق�سة اأداء رونالدو قائال اإنه لن 
يعل��ق عل��ى م�ستوى كل الع��ب لكنه م�س��ى بعد ذلك 
لينتقد كواريزما )32 عاما( الذي دخل الت�سكيلة بعد 
اأداء جيد عقب م�ساركته كبديل يف التعادل 1-1 مع 

اي�سلندا. وقال �سانتو�ض عن كواريزما الذي خرج بعد 
71 دقيق��ة ولعب بدال منه جواو ماريو: "كان على 

ما يرام لكنه كان قريبا للغاية من اخلط اجلانبي."
الرتك��ي  ب�سيكتا���ض  يف  كواريزم��ا  �سح��وة  واأدت 
اإىل ح�سول��ه على م��كان يف ت�سكيل��ة الربتغال وبداأ 
املب��اراة على ميني ثالث��ي هجومي بجانب رونالدو 
ون��اين قب��ل اأن يذهب لليم��ني اأكرث لي�سب��ح جناحا 

�رصيحا.
وقال �سانتو�ض بعدما ف�سل��ت الربتغال يف الت�سجيل 
الأول م��رة يف مب��اراة ر�سمية حت��ت قيادته "يف هذا 

الوقت اعتقدت اأن علينا اأن نلعب من العمق اأكرث.
"اندري��ه جوميز يف اجلان��ب االآخر كان يقوم بذلك 
جيدا ومين��ح م�ساحة للظهري االأي�رص رفائيل جرييرو 
للرك�ض بطول اخلط اجلانبي. كواري�سما كان اأبطاأ."

وفاق سطيف مهدد  باالستبعاد من دوري 
أبطال إفريقيا

مارتينيز فخور بأداء فنزويال رغم الخروج تشيلي تكتسح المكسيك في طريقها إلى المربع الذهبي

مدرب البرتغال والكيل بمكيالين  !

العراق��ي  وق��ال م�ستح�س��ن يف حديث��ه ملوف��د االحت��اد 
لل�سحافة الريا�سية، نح��ن نعرف حقيقة العراق �ساحب 
التاري��خ العري��ق وامل���رصف يف م�ساركت��ه عل��ى م�ستوى 
العامل وا�سيا وهو يتمتع ب�سمعة اكرث من طيبة يف ريا�سة 
املالكم��ة وحقق العديد من االجن��ازات، ولديكم ا�سماعيل 
خليل البطل الدويل الكبري وفاروق جنجون واخرين حققوا 
ال�س��يء الكث��ري لريا�سة الفن النبي��ل العراقية وانتم اليوم 
ت�ساركون يف اهم بطولة على م�ستوى العامل بح�سور اكرث 
م��ن 106دولة منها امريكا والياب��ان وا�سرتاليا وال�سني 
وجورجيا والهند وم�رص واالردن و�سلوفينيا واالرجنتني 
وتايلند واالكوادور واوكرانيا ومولدافيا وال�سويد وكوريا 
والربازيل وغريه��ا وان املناف�سات �ستكون قوية وفر�سة 

املالكم��ة يف  م�سابق��ة  اىل  املوؤهل��ة  البطاق��ة  لتحقي��ق 
اوملبي��اد ري��و دي جان��ريو يف الربازي��ل خ��الل �سهر اب 

املقبل.
 وا�س��اف رئي�ض اللجنة املنظم��ة لبطولة كاأ�ض العامل انه 
باأخت�سار �سديد اغلب دول العامل ت�سارك يف هذه البطولة 
وهي فر�سة ممتازة للمنتخبات التي مل ت�سمن التاأهل اىل 
ري��و من اجل ان جتتهد وحت�سل عل��ى بطاقات امل�ساركة 
بحق، موؤكدا عل��ى ان اذربيجان حر�ست ان تقوم بتنظيم 
بطول��ة العامل للمالكمة ومنحها االحتاد الدويل هذا احلق 
لكونها تعه��دت بتوفري كل م�ستلزم��ات النجاح وبالتايل 
نح��ن �سعداء بوجودك��م ووجود كل هذا الع��دد الكبري من 
الالعب��ني واملدري��ن واالداري��ني واالعالمي��ني، واختت��م 
رئي�ض اللجن��ة املنظمة لبطولة الع��امل للمالكمة املغربي 
حمم��د م�ستح�سن حديث��ه بالقول، امتن��ى ان يعود العراق 
بكام��ل عافيته من جدي��د ويثبت انه م��ازال موجودا يف 

�ساحات التناف�ض.

لقاءات مهمة
�سيخو���ض املالك��م العراقي جعفر عبدالر�س��ا علي اليوم 
االثن��ني نزاال مهما م��ع مناف�سه م��ن اوكرانيا حيث �سبق 
للمالك��م جعف��ر وان حق��ق الف��وز على املالكم ت��وركادز 
م��اراب من جورجيا فيم��ا �سيخو�ض املالك��م وحيد عبد 
الر�سا وحيد نزاال مهما هو االخر مع مناف�سه من املانيا 
و�سبق للمالكم وحيد وان حقق فوزا م�ستحقا على املالكم 
االرجنتين��ي لينج��او اجن��ل جاكوين، وحتقي��ق الفوز يف 
ن��زايل االثن��ني �سيمنح املنتخ��ب الوطني العراق��ي دافعا 
معنوي��ا كب��ريا من اج��ل ك�سب لق��اءات اخ��رى وهو االمر 
املتوق��ع منه��م، واجتم��ع امل��درب الكازاخ�ست��اين بوالت 
ني��ازي بالعبي املنتخب الوطن��ي العراقي وحتدث ب�سكل 
�رصي��ح معهم ب�س��ان االمكانيات العالي��ة التي يتمتعون 
به��ا وه��و يبدي مالحظ��ات وتوجيه��ات اكرث م��ن مهمة 
ملالكمينا، وقال املدي��ر الفني للمنتخب الوطني العراقي 
يف حديث��ه للموفد ال�سحفي ان امل�سارك��ة ببطولة العامل 

تع��د فر�س��ة كبرية لن��ا من اج��ل منحهم الثق��ة بانف�سهم 
وهم يواجهون العبني م��ن مدار�ض متطورة جدا بريا�سة 
املالكم��ة، ولدينا طموح كبري يف امل�سي قدما اىل االمام 
ولك��ن بالوق��ت ذات��ه نتخ��وف م��ن التحكيم ج��راء وقوع 
احلي��ف والظل��م عل��ى مالكمين��ا، �سحيح نح��ن نثق بهم 
كث��ريا ولك��ن هن��اك بع�ض املتغ��ريات قد حت�س��ل هنا او 
هن��اك، فيم��ا بني ع�سو اجله��از الفني للمنتخ��ب الوطني 
العراق��ي ط��ارق حمم��د انن��ا جن��د جتاوب��ا وحما�سا من 
مالكمينا، هم يتدربون ب�س��كل جيد ولديهم اندفاع كبري، 
لذل��ك حققنا فوزين مهم��ني على االرجنت��ني وجورجيا، 
م�سيف��ا ان لدى املالكم العراق��ي روح حتدي كبرية وهو 
ي�ستطي��ع ان يحق��ق النتائج الطيبة ولك��ن مثلما تعرفون 
ف��اأن هناك مدار�ض متط��ورة جدا يف ريا�سة املالكم مثل 
اوربا وامريكا وا�سيا واللعب معهم �سيكون اكرث من �سعب 
واجلمي��ع هنا يبح��ث عن التاأه��ل اىل اوملبي��اد الربازيل 

ونحن معهم طبعا، .

بوتين يسخر من االتهامات 
الموجهة للمشجعين الروس يوميات

اليورو

اأدان الرئي����س الرو�سي فالدمي���ر بوتني اأحداث العنف التي 
ق���ام به���ا مثرو ال�سغ���ب خ���الل بطول���ة اأمم اأوروبا 2016 
لك���رة الق���دم يف فرن�س���ا مت�سائ���اًل ب�سخري���ة: "كي���ف متك���ن 
200 م�سجع رو�سي من االعتداء على االآالف من امل�سجعني 

االإنكليز".
وق���ال بوتني يف منت���دى اقت�س���ادي يف �س���ان بطر�سبورغ: 
"العن���ف بني امل�سجع���ني الرو�س واالإنكليز، اإنه اأمر خمز"، 
م�سيف���ًا: "اأن���ا ال اأفه���م كي���ف اأن 200 م���ن اأن�سارن���ا كان���وا 

قادرين على �سرب عدة اآالف من امل�سجعني االإنكليز".
وتاب���ع: "بالن�سب���ة يل، نعط���ي اأهمي���ة اأق���ل لك���رة القدم من 
اال�ستب���اكات بني امل�سجعني يف بطول���ة اأمم اأوروبا 2016، 

هذا موؤ�سف ويوؤ�سفني ذلك".
وف�سال ع���ن ذلك، دعا الرئي�س الرو�س���ي ال�سلطات الفرن�سية 
لتطبي���ق القانون بالت�ساوي على جميع امل�ساركني يف اأعمال 
العن���ف"، م�سيف���ًا: "يف كل االح���وال، فاإن االج���راءاآت التي 
تتخذه���ا الق���وى االأمنية يج���ب اأن تك���ون ه���ي نف�سها جتاه 

جميع االنتهاكات".
وا�ستب���ك املئات م���ن مثري ال�سغ���ب الرو����س واالإنكليز يف 
مدينة مر�سيليا ال�ساحلية على مدى يومني، وو�سلت االإمور 
ال�سبت املا�سي اإىل حرب �سوارع قبيل مباراة املنتخبني على 

ا�ستاد "فيلودروم"، ما اأدى اإىل وقوع ع�سرات اال�سابات.
وحكم���ت حمكم���ة مر�سيليا بال�سج���ن �سنة، و�سن���ة ون�سف، 
و�سنت���ني على ثالثة م�سجع���ني رو�س اتهم���وا بامل�ساركة يف 
اح���داث ال�سغ���ب الت���ي اندلع���ت يف مر�سيليا م���ع منعهم ملدة 

عامني من دخول االأرا�سي الفرن�سية.
والق���ي القب�س عل���ى امل�سجعني الثالثة الثالث���اء املا�سي يف 
حافلتهم اإىل جانب 40 مواطنًا لهم يف األب ماريتيم. و�سيتم 
ترحي���ل 20 منهم اأول اأم�س ال�سبت، يف حني مت االفراج عن 

ال�20 االأخرين.
ثم اأعلنت ال�سرط���ة االأملانية يوم اجلمعة املا�سي اأنها اأوقفت 
6 م���ن مثري ال�سغب الرو�س كان���وا عائدين من مر�سيليا 
ويحمل���ون بطاقات دخول اإىل مباري���ات بطولة اأمم اأوروبا 
بع���د اعتدائه���م على �سياح اإ�سبان اأ�سي���ب اأحدهم بجراح يف 

مدينة كولن )غرب املانيا(.
ووج���د عنا�سر ال�سرط���ة يف اأمتعة ه���وؤالء امل�ساغبني الذين 
ت���راوح اأعماره���م ب���ني 26 و30 عام���ًا، بطاق���ات حل�سور 
مب���اراة رو�سيا واإنكلرا وكذلك حل�س���ور مباراة رو�سيا مع 

�سلوفاكيا يف ليل.
ووجدت ال�سرطة اأي�سا م���ع هوؤالء اأ�سياء ت�سمح لهم بالتنكر 
"على �سكل الهوليغنز )مثري ال�سغب(" اإ�سافة اإىل واقيات 

ا�سنان.
اأزم���ة دبلوما�سي���ة  وادى توقي���ف امل�سجع���ني الرو����س اإىل 
م�سغ���رة ب���ني رو�سي���ا وفرن�س���ا، واعت���ر وزي���ر اخلارجية 
الرو�س���ي �سرعي الف���روف االأربع���اء املا�سي اأم���ام جمل�س 

الدوما اأن "هذا احلادث غر مقبول على االطالق".
وا�ستدعي �سفر فرن�سا يف مو�سكو اإىل اخلارجية الرو�سية 

ومت حتذيره "من تفاقم التوتر" يف العالقات بني البلدين.

ا�ساد املغربي حممد م�ستح�سن 
رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة 
يف  املقام���ة  الع���امل  كاأ����س 
اذربيج���ان مب�ساركة املنتخب 
للمالكم���ة  العراق���ي  الوطن���ي 
برغم الظ���روف ال�سعبة التي 

متر بها البالد.

باكو - محسن التميمي 
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يويفا يالحق كرواتيا وتركيا والتعادل يفسد فرحة كرستيانو
جدل المالعب


