
وج��ه مدرب املنتخب الأوملبي لكرة القدم عبدالغني 
�س��هد دع��وة ر�س��مية اىل لع��ب ال�رشطة وليد �س��امل 
لالن�سمام ل�س��فوف املنتخب خالل املع�سكر املقبل 
املق��رر اقامت��ه يف املاني��ا الي��وم الثنني وي�س��تمر 
لغاية ال�س��ابع والع�رشين من ال�س��هر احلايل حت�سريا 
للم�ساركة يف نهائيات دورة الألعاب الأوملبية التي 

حتت�سنها الربازيل مطلع اآب املقبل.
وق��ال �س��هد يف ت�رشي��ح ل�)موف��د احتاد ال�س��حافة 
الريا�س��ية(: ان ا�س��م الالع��ب ولي��د �س��امل موج��ود 
�س��من قائمة ال���35 لعبا الت��ي اأر�س��لت اإىل اللجنة 
املنظم��ة لنهائيات دورة ريو, وان اجلهاز الفني قرر 
ال�ستعانة بخدماته خالل مع�سكري اأملانيا وال�سويد, 
بال�س��افة اإىل مع�س��كر اجلزائر الأخري الذي �سي�سهد 
اعالن القائم��ة النهائية لالعبني الذين ميثلون البلد 
يف الأوملبي��اد, مبينا ان اأحد الأ�س��باب املهمة التي 

دع��ت اجله��از الفن��ي ل�س��تدعاء الالعب وليد �س��امل 
ه��و التخوف م��ن امكانية بيع نادي �س��ويندن تاون 
النكليزي لالعب خط الو�سط يا�رش قا�سم خالل فرتة 
النتق��الت ال�س��يفية الأمر الذي ي�س��عنا يف موقف 
ح��رج للغاية ويحت��م علينا الدخول يف مفاو�س��ات 
ج��ادة و�رشيعة مع ناديه اجلديد ب�س��اأن ال�س��ماح له 
بامل�س��اركة يف النهائيات كونه اأحد الأعمدة املهمة 

يف �سفوف الأوملبي.
 مع�سكر اأملانيا

يغ��ادر وف��د املنتخ��ب الأوملب��ي يف مت��ام ال�س��اعة 
الواح��دة من ظه��ر اليوم الأثن��ني "الثانية بعد الظهر 
بتوقيت بغداد" مدينة بر�س��لونة متوجها اإىل اأملانيا 
وبالتحديد اإىل مدينة ميونخ لل�رشوع مبع�س��كر جديد 
ي�ستمر ملدة �سبعة اأيام تتخلله اقامة مباراة جتريبية 
اأمام نادي زينيت الرو�س��ي يف ال�س��اد�س والع�رشين 

من ال�سهر احلايل.
واأمت��ت اللجن��ة الأوملبي��ة جميع م�س��تلزمات اجناح 

مع�س��كر املاني��ا م��ن حي��ث ترتي��ب تاأم��ني مالعب 
وقاع��ات التدريب, بال�س��افة اإىل التفاق مع طباخ 
عراق��ي لال���رشاف عل��ى وجب��ات الغذاء ط��وال فرتة 
املع�سكر يف املانيا, وكذلك احلال يف مع�سكر ال�سويد 
الذي �س��يبداأ يف ال�س��ابع والع�رشين من ال�سهر احلايل 

وي�ستمر لغاية الثالث من متوز املقبل.
وي�سهد مع�س��كر اأملانيا غياب لعب نادي غرا�سهوبر 
زيوريخ ال�سوي�رشي �سريكو كرمي لرتباطه مع ناديه 
يف الف��رتة املقبل��ة, عل��ى اأن يت��م تفريغ��ه ملع�س��كر 
الأوملب��ي يف اجلزائ��ر املقرر اقامته يف التا�س��ع من 
مت��وز املقبل ولغاي��ة انتهاء امل�س��اركة العراقية يف 
الأوملبي��اد بح�س��ب التفاق الر�س��مي امل�س��بق الذي 
مت ابرام��ه ب��ني الوف��د العراق��ي ال��ذي زار �س��وي�رشا 
املوؤلف من رئي���س البعثة العراقية للنهائيات �رشمد 
عبد الل��ه واملدير التنفيذي للجن��ة الأوملبية جزائر 
ال�س��هالين واملدرب عبد الغني �سهد مع ادارة النادي 

ال�سوي�رشي.

فيما �س��يكون بقية الالعبني متواجدين يف مع�سكري 
املاني��ا وال�س��ويد مب��ا فيه��م يا���رش قا�س��م ولع��ب 
اوديني��زي اليط��ايل عل��ي عدنان, ا�س��افة اىل علي 
ح�سني الذي اثري الكثري من اللغط حول م�ساركته مع 
الأوملب��ي يف النهائيات خالل اليومني املا�س��يني, 
ل�س��يما بع��د رف�س ناديه ر�س��ميا تفريغ��ه للعب مع 
املنتخ��ب, لياأتي الرد �رشيعا وبكتاب ر�س��مي موقع 
م��ن قبل الأمني العام ال�س��ابق للفيف��ا جريوم فالك, 
وت�س��م فحوى الكتاب الزام جمي��ع الأندية ب�رشورة 
ار�س��ال لعبيه��ا قب��ل امل�س��اركة يف اوملبي��اد ري��و 
قبل 72 �س��اعة كونها بطولة مهمة للغاية وت�س��ارك 
فيه��ا �س��فوة املنتخبات العاملية, الأم��ر الذي يوؤكد 
م�س��اركة علي ح�س��ني وزميل��ه �رشغام ا�س��ماعيل 
يف الأوملبي��اد يف حال وق��ع اختيار اجله��از الفني 
عليهما ليكونا �س��من القائمة النهائية التي �س��رتفع 
اإىل اللجنة املنظمة يف الثامن ع�رش من متوز املقبل.

 الوقوف على جاهزية الالعبني
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تفاصيل المحطات المقبلة في برنامج اعداد المنتخب االولمبي.. وحدات ومباريات
أخبار بغداد تصل عبر برشلونة!

 لن ت�سمن بولندا التي ت�سعى للتاأهل لأدوار خروج 
املغل��وب لأول م��رة يف بطول��ة اأوروبا لك��رة القدم 
اأي �س��يء عندما تواجه جارته��ا اأوكرانيا يف ختام 
مباري��ات املجموع��ة الثالثة للبطول��ة املقامة يف 

فرن�سا اليوم الثالثاء.
وخ���رشت اأوكرانيا اأول مبارات��ني وودعت البطولة 
لكن بولندا �ساحبة املركز الثاين يف املجموعة بعد 
فوزها -1�س��فر على ايرلن��دا ال�س��مالية والتعادل 
�س��لبيا م��ع اأملانيا �س��تتاأهل لدور ال�س��تة ع���رش اإذا 
تفوقت عل��ى جارتها التي نظم��ت معها النهائيات 

يف 2012.
وقال هوبرت مالوفي�سكي املدرب امل�ساعد ملنتخب 
بولندا لل�س��حفيني: "املب��اراة الثالثة تبدو خمتلفة 

عن اأول مباراتني."
واأ�س��اف: "ل اعتقد اأن اأوكرانيا �س��تلعب من اأجل ل 
�س��يء. �س��تلعب لل�سمعة وهذا اأهم �س��يء لها. ن�ستعد 
ملناف���س خط��ري للغاي��ة يكت��ظ بالعب��ي �س��اختار 

ودينامو كييف وا�سبيلية."
ومل تنت���رش بولن��دا عل��ى اأوكراني��ا يف اخ��ر خم�س 
مباريات جمعتهما م��ن بينهما الهزمية مرتني يف 
ت�سفيات كاأ�س العامل 2014 ورمبا يغيب احلار�س 
الأ�سا�سي فويت�سيخ �ستين�س��ني ثانية ب�سبب اإ�سابة 

يف الفخذ.
ال��ذي  فابيان�س��كي  اوكا���س  احلار���س  و�س��يلعب 
�س��ارك يف التعادل مع اأملانيا م��رة اأخرى بدل من 

�ستين�سني وقال اإنه يثق يف تنظيم فريقه.
وقال فابيان�س��كي: "ملاذا نلعب يف الدفاع اأف�س��ل 
م��ن املا�س��ي؟ اأح��د الأ�س��باب اأن لدين��ا الكثري من 
املعلوم��ات حول املناف�س��ني من مرك��ز معلوماتنا 

وبف�سل ذلك ننجح يف احتواء خطورتهم."

وخ�رشت اأوكرانيا -2�س��فر اأم��ام اأملانيا وايرلندا 
ال�س��مالية والهزمي��ة اأم��ام الأخ��رية كان��ت خميبة 
لالآم��ال اأم��ام فريق يتاأخ��ر عنها ب�س��تة مراكز يف 

ت�سنيف الحتاد الدويل )الفيفا(.
وقال املدافع اولك�س��ندر كوت�رش "نفهم ما ت�سعر به 

اجلماهري وناأ�سف لذلك."
وتاب��ع: "الآن علينا اكت�س��اب احرتامهم مرة اأخرى 
يف مباراتنا �س��د بولندا. بالتاأكي��د هذه املباراة ل 
تعني لنا الكثري يف البطولة لكن علينا اأن نقدم كرة 
ق��دم اإيجابية وحتقيق نتيجة جيدة. هذا اأهم �س��يء 

لنا. �سنكافح من اأجل مكانتنا."
وف�س��ل رو�س��الن روتان لع��ب و�س��ط اأوكرانيا يف 
ايرلن��دا  مواجه��ة  يف  ال�س��يء  الأداء  �س��بب  ���رشح 

ال�سمالية.

كليفالن��د  لع��ب  جيم���س  لي��ربون  اخت��ري 
كافالريز كاأف�سل لعب يف �سل�سلة 
ك��رة  دوري  نهائ��ي 
المريك��ي  ال�س��لة 
للمحرتف��ني بع��د 
ف��وز فريقه -93
89 عل��ى جولدن 
وري��ورز  �س��تيت 

لينتزع اللقب.
وبالن�س��بة جليم�س - الذي 
كان املحرك الأ�سا�س��ي لنتفا�سة كافالريز 
وتعوي�س تاأخره 1-3 يف ال�سل�س��لة - هذه 
ثالث مرة يح�س��ل فيها على اجلائزة بعدما 
فاز بها مع ميام��ي هيت يف عامي 2012 

و2013.

 غام��ر جياين دي بيا�س��ي مدرب البانيا, با�س��تبعاد 
القائد لوريك ت�سانا من ت�سكيلته الأ�سا�سية يف بطولة 
اوروبا لكرة القدم 2016 ليلعب بالفريق نف�سه الذي 
كاد اأن ينت��زع التعادل مع فرن�س��ا وجنى ثمار قراره 
بفوز �سعب -1 �سفر على رومانيا. وغاب ت�سانا عن 
لقاء فرن�س��ا بعد طرده �س��د �سوي�رشا و�س��ارك كبديل 
قرب النهاية مع حتقيق األبانيا لأول انت�س��ار لها يف 
نهائيات بطولة كربى لتمنح نف�س��ها فر�س��ة للتاأهل 
لدور ال�س��تة ع�رش. وعند �س��وؤاله حول ت�س��انا قال دي 
بيا�س��ي: "نعم كان اختيارا �سعبا بالن�سبة يل. اأبلغته 
باأنن��ي لن اأجري اأي تغيريات عل��ى الفريق الذي لعب 
�س��د فرن�س��ا. طلبت من لوريك الت�سحية وكان كرميا 
للغاية." واأ�س��اف: "اإنه قائد.. لعب يف الفريق. يجب 

اأن اأرف��ع له القبعة على �س��لوكه." وجت��اوزت البانيا 
بداي��ة متوت��رة وزادت ثقته��ا مبرور الوقت و�س��جلت 
ب�رشب��ة راأ���س م��ن املهاج��م اأرمان��دو قب��ل نهاي��ة 
ال�س��وط الأول. وق��ال دي بيا�س��ي: "مل نح�س��ل على 

الكثري م��ن الفر�س.. لعبن��ا بقوتن��ا الذهنية. كنا 
نتوقع بداية قوية منهم. دافعنا ب�س��كل جيد جدا 
اليوم وبطريقة خططية. كنا يف غاية ال�س��البة 
واأغلقن��ا امل�س��احات ث��م حاولن��ا اللع��ب عل��ى 
الهجمات املرتدة." واأمام البانيا الآن عدة اأيام 
من النتظار ملعرفة ما اإذا كانت النقاط الثالث 

التي ح�س��لت عليها يف املجموعة الأوىل �ستكون 
كافية لتتاأهل لدور ال�ستة ع�رش �سمن اأف�سل اأربعة 

فرق يف املركز الثالث.

 اأربع��ة قم�س��ان ممزق��ة كان��ت لطمة حقيقي��ة لل�رشكة 
املنتج��ة ملالب�س املنتخب ال�س��وي�رشي لكرة القدم على 

مدار �سوطي مباراة الفريق اأمام نظريه الفرن�سي.
وا�س��طر ثالث��ة لعب��ون من املنتخ��ب ال�س��وي�رشي اإىل 
تغي��ري قم�س��ان اللع��ب قب��ل نهاي��ة ال�س��وط الأول من 
مب��اراة الفريق اأمام نظريه الفرن�س��ي يف اجلولة الثالثة 
م��ن مباريات املجموع��ة الأوىل بال��دور الأول لبطولة 
كاأ���س الأمم الأوروبي��ة )ي��ورو 2016( املقامة حاليا 
بفرن�س��ا. وتوجه الالعبون الثالثة جرانيت �ساكا وبريل 
اإمبول��و واأدي��ر حمم��دي اإىل مقاع��د الب��دلء اخلا�س��ة 
بالفريق لتغيري قم�س��انهم التي تعر�ست للتمزيق �سواء 
م��ن اخلل��ف اأو من اجلانب ب�س��بب قوة اجل��ذب من قبل 
لعبي املنتخب الفرن�س��ي وخا�س��ة ب��ول بوجبا خالل 

املباريات امل�سرتكة.

ولكن الأمر مل يتوقف عند هذا احلد؛ حيث ا�س��طر �ساكا 
اإىل تغيري قمي�س��ه للمرة الثانية بعدما تعر�س قمي�سه 

البديل للتمزيق اأي�سا يف ال�سوط الثاين.

بولندا تطمح للتأهل أمام أوكرانيا الساعية 
لحفظ كرامتها

جيمس أفضل العب في نهائي 
دوري السلة األمريكي

مدرب ألبانيا يشكر تسانا على تضحيته الكريمة

فضيحة قمصان السويسريين الممزقة 

وق��ال �رشمد عبد الله يف ات�س��ال هاتفي مع )موفد احتاد 
ال�س��حافة الريا�س��ية(: ان برنام��ج املنتخ��ب يف املاني��ا 
يت�س��من اقام��ة ت�س��ع وح��دات تدريبي��ة بواق��ع وحدت��ني 
تدريبيتني يف اليوم "�س��باحية وم�س��ائية", بال�سافة اىل 
خو���س مبارات��ني جتريبيتني, الأوىل �س��تقام يف ال�س��اعة 
ال�س��ابعة بتوقي��ت بغ��داد م��ن بعد غ��د اخلمي�س م��ع نادي 
يف  الأوىل  الدرج��ة  دوري  اأندي��ة  اأح��د  ه��ون  �س��بورتيف 
النم�س��ا وميلكه لعب ميالن اليطايل كوزوكي هوندا, كما 
انه ي�س��م يف �س��فوفه �س��تة لعبني يابانيني �س��بق لهم اأن 
مثلوا املنتخب الأوملبي وال�س��بابي يف بالدهم, ف�س��ال عن 

حمرتفني اآخرين من �رشبيا وكرواتيا و�سلوفاكيا.
واأ�س��ار اإىل ان املنتخب الوملبي �سيخو�س مباراته الثانية 

ي��وم الأح��د املقب��ل اأمام ن��ادي زينيت �س��ان بطر�س��بورغ 
الرو�س��ي ال��ذي ي���رشف عل��ى تدريب��ه الروماين لو�سي�س��كو 
واحلائز على بطولة الدوري يف رو�س��يا خم�س مرات وكاأ�س 
رو�س��يا ث��الث م��رات وكاأ���س ال�س��وبر يف اأربع منا�س��بات 
بال�س��افة اىل نيله لقب كاأ�س الحتاد الأوروبي وال�س��وبر 
الأوروبي يف العام 2008. وب�س��اأن مع�سكر ال�سويد, اأو�سح 
عبد الله ان منتخبنا الوملبي �سي�سد رحاله اىل ال�سويد يف 
ال�س��ابع والع�رشين من ال�س��هر احلايل لل�رشوع يف مع�سكره 

الأخري الذي ي�ستمر لغاية الثالث من ال�سهر املقبل.
واأ�س��اف ان املع�سكر �سي�س��هد اقامة �س��ت وحدات تدريبية 
قب��ل خو�س املب��اراة الرابع��ة يف الثاين من ال�س��هر املقبل 
اأم��ام كامل��ار اأح��د اأندية ال��دوري املمتاز يف ال�س��ويد على 
ملع��ب غول��د فاك��ن الذي يت�س��ع حل��وايل 12 ال��ف متفرج, 
مبينا ان املباراة �ستقام يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء بتوقيت 
بغداد ويتوقع ان ت�س��هد موؤازرة جماهريية كبرية ملنتخبنا 

من قبل اأبناء اجلالية العراقية الذين يعي�سون يف ال�سويد.

ولف��ت اإىل ان مب��اراة كاملار متثل حمطة الع��داد الأخرية 
بالن�س��بة لالوملب��ي يف اطار مع�س��كره الأوروب��ي كما انها 
تعد حمطة حت�سريية مهمة بالن�سبة للنادي ال�سويدي الذي 
ي�س��تعد ل�س��تئناف م�س��اركته يف امل�س��ابقة املحلية حيث 
تنتظ��ره مب��اراة مهمة للغاي��ة اأمام نادي اأيك �س��ولنا الذي 

يلعب له املحرتف العراقي اأحمد يا�سني.
 وع��ن موع��د التح��اق لعب الزوراء ح�س��ني علي ب�س��فوف 
املنتخ��ب الأوملب��ي, اأك��د عبد الل��ه ان الالعب مل يح�س��ل 
لغاية الآن على تاأ�س��رية الدخول لالرا�س��ي الأوروبية ومت 
التف��اق عل��ى ان يلتحق موؤقتا ب�س��فوف املنتخب الوطني 
ال��ذي يوا�س��ل مع�س��كره التدريب��ي يف اأربي��ل لغر�س رفع 
مع��دل جاهزيت��ه البدنية, قبل ان يتوج��ه اإىل اجلزائر رفقة 
وف��د املنتخ��ب الأوملبي ال��ذي �س��يخو�س مبارات��ني اأمام 
اأ�س��حاب الدار يومي الثالث ع�رش والثامن ع�رش من ال�س��هر 

احلايل.
وتابع: ان اجلهاز الفني بقيادة عبد الغني �س��هد �سيطلع عن 

كثب على م�ستوى الالعب ح�سني علي خالل مع�سكر اجلزائر 
ويقرر مدى احلاجة اإىل ال�س��تعانة بخدماته يف النهائيات 

الأوملبية.
 غونزالو ي�سيد مبنهاج العداد

 من جهته اأ�س��اد مدرب اللياقة البدني��ة للمنتخب الأوملبي 
ال�سباين غونزالو باملنهاج العدادي للمنتخب, منوها بان 
مع�س��كر بر�س��لونة حقق الأهداف املرجوة منه املتمثلة يف 
يف اي�س��ال جميع الالعبني اىل مرحلة كبرية من اجلاهزية 
البدنية, ا�س��افة اىل انه �سهد اقامة مباراة تدريبية اأ�سهمت 
يف الوق��وف جزئي��ا على مدى التقدم احلا�س��ل يف م�س��األة 

اعداد الالعبني.
وا�ساف: ان التدرج ال�سليم املبنى على اأ�س�س علمية مطلوب 
اثن��اء التح�س��ري للم�س��اركة يف حمفل عاملي كب��ري, واعدا 
اجلماه��ري العراقية بان يكون منتخبنا رقما �س��عبا خالل 
النهائي��ات بف�س��ل حالت��ي التفاهم والن�س��جام العاليتني 

التي يتمتع بها الالعبون واجلهاز الفني.

حفل موسيقي يفسد 
أرضية ملعب ليل يوميات

اليورو

انتق����د كل م����ن ديديي����ه دي�ش����امب املدي����ر الفن����ي للمنتخ����ب 
الفرن�ش����ي وفالدمي����ر بيتكوفيت�����ش املدير الفن����ي للمنتخب 
ال�شوي�ش����ري ملع����ب ا�ش����تاد مدين����ة لي����ل الذي �ش����هد مباراة 
الفريقني يف اجلولة الثالثة الأخرة من مباريات املجموعة 
ال����دور الأول لبطول����ة كاأ�����ش الأمم الأوروبي����ة  الأوىل يف 

)يورو 2016( املقامة حاليا بفرن�شا.
وحج����ز املنتخ����ب ال�شوي�ش����ري مقع����ده يف ال����دور الث����اين 
لبطولت كاأ�����ش الأمم الأوروبية للم����رة الأوىل يف تاريخه 
اث����ر تعادل����ه ال�ش����لبي الثمني مع نظ����ره الفرن�ش����ي يف هذه 

املباراة.
ورفع املنتخب الفرن�ش����ي ر�ش����يده اإىل �ش����بع نقاط ليحافظ 
عل����ى موقع����ه يف �ش����دارة املجموع����ة بف����ارق نقطت����ني اأمام 
املنتخب ال�شوي�شري الذي حجز البطاقة الثانية للمجموعة 
اإىل دور ال�ش����تة ع�ش����ر لتك����ون امل����رة الأوىل الت����ي يجت����از 
فيه����ا دور املجموع����ات يف تاري����خ م�ش����اركاته بالبط����ولت 

الأوروبية.
وكان املنتخب الفرن�ش����ي �شمن التاأهل ر�شميا للدور الثاين 
قب����ل هذه املباراة ولكنه كان بحاج����ة اإىل نقطة التعادل على 

الأقل ل�شمان �شدارة املجموعة.
وكان الفريق����ان منع����ا م����ن التدريب على هذا امللعب خ�ش����ية 
تعر�ش����ه للتل����ف بع����د الأمط����ار التي اأث����رت علي����ه يف الأيام 

املا�شية.
وكان الحت����اد الأوروبي للعبة )يويف����ا( اأبدى حتفظه على 
اأر�شية امللعب يف مدينتي ليل ومار�شيليا وكذلك "ا�شتاد دو 

فران�ش" يف العا�شمة باري�ش.
وظ����ل �ش����قف امللع����ب يف مدينة لي����ل مفتوحا طيل����ة املباراة 
بني �شوي�ش����را وفرن�ش����ا يف ظ����ل تقل�ش التوقعات ب�ش����قوط 
الأمطار لكن ظلت اأر�شية ملعب املباراة غر مر�شية لالعبي 
الفريقني، كما اأعرب بول بوجبا جنم املنتخب الفرن�شي عن 
ا�ش����تيائه من اأر�ش����ية امللعب بعدما ت�شببت يف انزلقه اأكرث 

من مرة.
واألقى املنظمون ببع�ش اللوم يف �ش����وء اأر�شية امللعب على 

اإقامة حفل مو�شيقي على هذا امللعب قبل البطولة.
وقال دي�ش����امب لل�ش����حفيني بعد املب����اراة: "كان اأف�ش����ل من 
امللع����ب ال����ذي �ش����اهدناه يف مار�ش����يليا ولكن����ه ملعب مزعج 

اأي�شا".
واأ�ش����اف: "ل اأعل����م م����ن ه����و امل�ش����وؤول ولكننا م����ا زلنا يف 
مرحل����ة دور املجموع����ات ووجود ملعب به����ذه احلالة لي�ش 

اأمرا جيدا".
ومن املقرر اأن ي�شت�شيف هذا امللعب يف ليل مباراة من دور 

ال�شتة ع�شر واأخرى يف دور الثمانية للبطولة.
وق����ال بيتكوفيت�����ش: "ال�ش����وط الث����اين كان اأك����رث �ش����عوبة 

ب�شبب اأر�شية امللعب".

 اأعلن رئي�ش البعثة العراقية 
لأوملبياد ريو دي جانرو عن 

برنامج اعداد املنتخب الأوملبي 
لكرة القدم يف املانيا وال�شويد 

وذلك بعد انتهاء املع�شكر 
الأول الذي احت�شنته مدينة 

بر�شلونة ال�شبانية للفرتة من 
ال�شاد�ش لغاية الع�شرين من 

ال�شهر اجلاري

برشلونة- بالل زكي 
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

برشلونة- بالل زكي 

االولمبي يغادر برشلونة الى ميونخ لفتح معسكر جديد يواجه فيه زينيت الروسي
جدل المالعب


