
انه��ى املالكم وحيد عبد الر�ض��ا وحيد نزاله املهم يف 
ال��دور ال32 م��ن مناف�ض��ات بطول��ة الع��امل للمالكمة 
املقام��ة يف قاع��ة �رسهج��ي لاللع��اب الريا�ض��ة يف 
العا�ضم��ة االذربيجاني��ة باك��و بف��وز م�ضتح��ق عل��ى 
مناف�ضه االملاين العنيد با�ضكايل بنتيجة ثالث جوالت 
مقابل ال�ضيء يف وزن 85 كغم وكان مالكم املنتخب 
الوطني العراقي وحيد عبد الر�ضا وحيد م�ضيطرا طيلة 
اجلوالت الثالث لي�ض��جل فوزه الث��اين على التوايل يف 
بطول��ة العامل  بعد ان حقق الفوز يف النزال االول على 
مناف�ض��ه االرجنتين��ي جواكني بنتيج��ة ثالث جوالت 
مقابل ال�ض��يء، به��ذا الفوز الثمني يك��ون املالكم عبد 
الر�ض��ا قد �ض��من اللعب يف ال��دور ال�16 و�ض��يخو�ض 
نزاله الثالث امام مالكم من ال�ضويد يف قاعة �رسهجي 
لاللعاب الريا�ض��ة التي ت�ضهد  يوميا اكرث من خم�ضني 

اىل �ض��تني نزاال بني املالكمني  حيث تقام مناف�ض��ات 
بطولة العامل على حلبتني يف فرتتي ال�ضباح وامل�ضاء،

وقال املالكم وحيد عبدالر�ضا وحيد للموفد ال�ضحفي 
عق��ب الفوز ال��ذي حققه على مناف�ض��ه االمل��اين، كنت 
اكرث من �ض��عيد الن هذا الفوز او�ضل املنتخب العراقي 
اىل الدور ال16، م�ض��يفا ان بطولة العامل لي�ضت �ضهلة 
وهي ت�ض��هد وجود 473 مالكما من 106 دول وكلها 
بل��دان متطورة جدا يف ريا�ض��ة املالكمة، وحقيقة ان 
املالكم العراقي ميتلك روح عالية ولياقة بدنية جيدة 
ول��ه طموح كبري جدا يف التاأه��ل اىل اوملبياد ريو دي 
جانريو يف الربازيل، وان مهمتنا لي�ض��ت �ضهلة ابدا بل 
هي �ضعبة جدا ولكن ثقتنا بانف�ضنا تذلل ا�ضياء وامور 

كثرية.
بوالت يبدي ارتياحه

واب��دى الكازاخ�ض��تاين بوالت نيازي م��درب املنتخب 
الوطن��ي العراق��ي ارتياح��ه لنتيجة الف��وز الذي حققه 
املالكم وحيد عبد الر�ض��ا وحيد على خ�ضمه االملاين، 

وقال نيازي للموفد ال�ضحفي، كان وحيد م�ضيطرا على 
الن��زال وهو يبدي ن�ض��اط وحيوي��ة وهمة يف اجلوالت 
الثالث ومتكن من حتجيم قوة املالكم االملاين خا�ضة 
ان املالكمني االملان ميتازون بقوة ج�ض��مانية كبرية 
ف�ض��ال ع��ن كونه��م يتمتع��ون بدافاع��ات قوي��ة جدا، 
م�ضريا اىل ان ثقة وحيد بنف�ضه وارتفاع لياقته البدنية 
�ض��اعدته بالتفوق على خ�ض��مه االملاين وان االنتقال 
اىل الدور ال16 امر اكرث من جيد بالن�ض��بة لنا وهناك 
كالم اخ��ر بع��د ن��زال املالكم وحي��د مع مناف�ض��ه من 

ال�ضويد.
اكرث من خم�ضني نزال يف �رسهجي

اك��رث  الريا�ض��ية  وت�ض��هد قاع��ة �رسهج��ي لاللع��اب 
م��ن خم�ض��ني ن��زاال يف الي��وم الواحد وتق��ام النزاالت 
يف حلبت��ني يف فرتت��ي ال�ض��باح وامل�ض��اء و االوزان 
املوج��ودة يف البطولة ه��ي 49 كغم و52 و56 و 60 
و64 و 69 و 75 و 81 و 91 و + 91 كلغ��م، وق��ال 
ع�ض��و اجلهاز الفني للمنتخ��ب الوطني العراقي طارق 

حمم��د وهو م��درب فري��ق املالكمة يف ن��ادي الزوراء 
ان مالكمي املنتخب العراقي �ض��بق لهم امل�ض��اركة يف 
بطوالت مهمة وحققوا العديد من النتائج اجليدة ولكن 
امل�ض��اركة هنا يف بطولة الع��امل بوجود مالكمني من 
بلدان متطورة يف املالكمة مثل رو�ضيا وامريكا وكوبا 
، خا�ض��ة ان وجود 473 مالكما م��ن 106 دولة فاأن 
االم��ر مل يكن هينا ابدا، برغم ذل��ك فاأن املالكم وحيد 
عبد الر�ض��ا وحيد اجتاز عقبة املالكم االملاين وو�ضل 
اىل ال��دور ال 16 يف البطول��ة وه��و �ض��يخو�ض ن��زاال 
مهما مع مناف�ض��ه من ال�ض��ويد، واعتق��د ان وحيد قادر 
بخربت��ه ولياقت��ه البدني��ة العالية ان يخ��رج بنتيجة 
ايجابي��ة ونح��ن نثق به كث��ريا. وا�ض��اف ان املنتخب 
الوطن��ي العراقي ي�ض��ارك بخم�ض��ة اوزان هي 49 كلغ 
و52 و 56 و 60 و 75 كلغ��م، وق��د بق��ي موجودا يف 
مناف�ض��ات بطولة العامل كل م��ن املالكمني وحيد عبد 
الر�ض��ا وحي��د ب��وزن 75 كلغم ومرت�ض��ى رعد قا�ض��م 

بوزن 52 كلغم
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 طموحات كبيرة بتحقيق نتائج ايجابية ببطولة كأس العالم للصم بكرة القدم 
وصول المنتخب العراقي الى نابولي

اأك��د ت�ض��ارلز اأراجني��ز واإدواردو فارجا���ض جنما 
املنتخ��ب الت�ض��يلي لك��رة الق��دم اأهمي��ة الالع��ب 
اأرت��ورو فيدال بالن�ض��بة للفريق ولكنهما اأو�ض��حا 
ع��دم قل��ق وخ��وف الفريق م��ن تاأث��ري غيابه عن 
مب��اراة الفري��ق املرتقب��ة الي��وم االأربع��اء اأم��ام 
نظ��ريه الكولومب��ي يف املرب��ع الذهب��ي لبطول��ة 
كاأ���ض اأمم اأمريكا اجلنوبية )كوبا اأمريكا 2016( 

بالواليات املتحدة.
ويفتق��د املنتخب الت�ض��يلي جلهود في��دال يف لقاء 
كولومبيا ب�ضبب االإيقاف لالإنذارات، ولكن العبي 
املنتخ��ب الت�ض��يلي يعتق��دون اأنه��م ي�ض��تطيعون 

تعوي�ض غياب جنم بايرن ميونيخ االأملاين.
يتمت��ع  في��دال  اأن  وفارجا���ض  اأراجني��ز  واأك��د 
م��ن  ميتل��ك  الفري��ق  ولك��ن  عالي��ة  باإمكاني��ات 

الالعبني ما ميكنهم تعوي�ض غياب فيدال.
لفريق��ه:  وق��ال فارجا���ض، يف موؤمت��ر �ض��حفي 
"غياب اأرتورو يوؤثر بالطبع على اأداء الفريق الأنه 
يقدم الكثري للفريق، ولكن باقي الالعبني ميكنهم 

تعوي�ض غيابه".
واتف��ق اأراجني��ز جن��م خط و�ض��ط باي��ر ليفركوزن 
"اجلمي��ع  وق��ال:  فارجا���ض،  راأي  م��ع  االأمل��اين 
يعلمون اأن فيدال العب رائع ومهم للغاية للفريق 
ولك��ن الفريق ي�ض��م ع��ددا م��ن الالعب��ني البدالء 

اجلاهزين والذين ينتظرون الفر�ضة للم�ضاركة".
واأو�ض��ح اأراجني��ز: "وله��ذا، �ض��ننتظر حت��ى اليوم 
االأربع��اء ملعرفة قرار خوان اأنطونيو بيزي املدير 
الفني للفريق ب�ض��اأن من �ض��يحل م��كان فيدال يف 

الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية للفريق".

اعتقلت ال�رسطة الفرن�ض��ية األك�ض��ندر �ض��ربيجني 
رئي���ض رابط��ة م�ض��جعي منتخ��ب رو�ض��يا لكرة 
الق��دم يف مدينة تولوز، بعد م��رور يومني فقط 
عل��ى ترحيل��ه من فرن�ض��ا ب�ض��بب اأعم��ال عنف 

�ضهدتها انطالقة بطولة اأوروبا 2016.
وقال متحدث با�ضم وزارة الداخلية: "اعتقل هذا 

امل�ض��اء يف تولوز". كانت ال�رسطة الفرن�ضية قد 
��ا على االأقل بعد  قالت اإنه��ا اعتقلت 36 �ضخ�ضً
ا�ض��تباكات م��ع م�ض��جعي ك��رة الق��دم االإجنليز 
يف مدين��ة لي��ل ب�ض��مال فرن�ض��ا، واأ�ض��افت اأن 
عق��ب  امل�ضت�ض��فيات  اإىل  نقل��وا  �ضخ�ض��ا   16

اال�ضتباكات.

ق��ال اإيدن ه��ازارد، قائد املنتخ��ب البلجيكي، اإن 
ب��الده متلك ثروة من املواه��ب متكنها من اللعب 
باأكرث من طريقة، لكنها مل ت�ض��ل بعد اإىل اأف�ض��ل 

توليفة يف بطولة اأوروبا لكرة القدم 2016.
واأ�ضاف هازارد، يف موؤمتر �ضحفي، قبل املباراة 
احلا�ض��مة، اأمام ال�ض��ويد يف ني�ض، اليوم االأربعاء: 
"لدين��ا جمموعة العبني متكننا من اللعب باأكرث 
م��ن طريق��ة، لكن الف��ن يف املب��اراة ه��و العثور 
على الطريقة ال�ض��حيحة للتفوق على مناف�ض��ك". 
وتاب��ع: "لو حترك الفريق ب�ض��كل اأف�ض��ل ت�ض��بح 
مهمة العثور على م�ض��احات اأ�ض��هل". وا�ض��تطرد: 
اأنا وكيفن  "حمرك الفريق يكمن يف خط الو�ضط. 
دي بروي��ن، نق��دم االإ�ض��افة لكن املح��رك يجب 
اأن يعمل". وتعر�ض ه��ازارد وزمالوؤه النتقادات 
عديدة بعد الهزمية بهدفني نظيفني، اأمام اإيطاليا 
لك��ن  البطول��ة،  بلجي��كا يف  مباري��ات  اأوىل  يف 
الفوز 3 � �ض��فر على ايرلن��دا، اأعادها اإىل الطريق 

ال�ضحيح.

منتخب تشيلي يقلل من تأثير غياب فيدال 
أمام كولومبيا

فرنسا تعيد اعتقال رئيس رابطة مشجعي 
منتخب روسيا

هازارد: محرك الوسط البلجيكي يجب أن يعمل

اول وحدة تدريبية
واج��رى  منتخبن��ا الي��وم اوىل وحداته التدريبي��ة ،بقيادة 
املالك التدريبي املوؤلف من ها�ض��م روي�ض مدربًا وح�ضني 
ال�ض��ايف م�ض��اعداً وجمال حمودي مدرب��ا حلرا�ض املرمى، 
عل��ى ملعب مدينة �ض��الرينو، القريب من فن��دق املريديان 
مقر اقامة الوفد، حت�ض��رياً خلو�ض غمار مناف�ض��ات  كا�ض 
الع��امل الثالث��ة الت��ي انطلق��ت  الي��وم انطلق��ت  يف مدينة 
نابويل االيطالية مب�ض��اركة 16 منتخبًا وا�ض��تملت الوحدة 
التدريبية على بع�ض التمارين اخلفيفة للتخل�ض من التعب 
وال�ض��د الذي رافق العبي املنتخب جراء ال�ضفر للو�ضول اىل 
مدينة نابويل االيطالية، لذلك يحاول املالك التدريبي يف 
التكيف على اجواء املدينة التي تقع على البحر املتو�ض��ط، 

متف��اوت  وارتف��اع  احل��رارة  درج��ات  مبتو�ض��ط  ومتت��از 
بدرجات الرطوبة، نتيجة جماورتها البحر املتو�ضط.

ثق�ة كبرية
وع��ن راأيه باملباراة االوىل م��ع املنتخب البلجيكي حتدث 
رئي�ض الوفد جملي عودة وقال: اجد ان فريقنا ميتلك الكثري 
م��ن املواهب القادرة على التحكم بدفة املباراة ل�ض��احله، 
وان االمل يتملكه يف حتقيق الفوز، وخطف النقاط الثالثة 
التي �ضتكون بوابة االنتقال اىل الدور الثاين، وا�ضاف عودة 
بان��ه لدية ثقة كبرية باملالك التدريبي الذي يقود الفريق، 
وان الالعب��ني عازمني على هزمي��ة الفريق املناف�ض، وهذا 

ما نطمح اىل حتقيقه يف بداية امل�ضوار.
طموح الف�وز

وحت��دث م��درب الفريق ها�ض��م روي���ض قائاًل: �ض��نخو�ض 
الي��وم مب��اراة مهمة م��ع املنتخ��ب البلجيكي يف ال�ض��اعة 
الثالثة بتوقيت ايطاليا، ال�ض��اعة الرابعة بتوقيت العا�ضمة 
بغداد، على امللعب الرئي�ضي يف مدينة �ضالرينو وهو ملعب 

كاباجي��و)Capaccio(، م�ض��يفًا ب��ان املباراة �ض��تكون 
�ض��عبة الننا �ض��نواجه الفريق البلجيكي ال��ذي المنتلك اي 
معلوم��ات عن��ه، عك�ض املنتخبات االخ��رى يف جمموعتنا 
وهم��ا االيطايل واالملاين الذي نع��رف عنهم الكثري، موؤكداً 
بان العبين��ا جاهزين لهذه املواجه��ة املهمة، النها متثل 
بداي��ة امل�ض��وار يف البطولة، وان حتقيق الف��وز فيها يعني 
قط��ع ن�ض��ف الطريق امل��وؤدي اىل ال��دور الث��اين، الفتًا اىل 
ان الفري��ق �ض��يلعب بتكتيك خا�ض و�ض��ع م��ن قبل املالك 

التدريبي، من اجل جتاوز عقبة املنتخب البلجيكي.
املرمى العراقي بامان

وق��ال كاب��ن منتخبن��ا الوطن��ي احلار���ض االمني با�ض��م 
جب��ار فالح: ان طموحنا كبري يف حتقي��ق نتيجة ايجابية، 
وان زمالئ��ي الالعب��ني لديه��م اندفاع كب��ري يف الوحدات 
التدريبي��ة، م��ن اج��ل الظه��ور مب�ض��توى م���رسف يف ه��ذا 
املحف��ل العاملي، م�ض��يفًا ب��ان املرمى العراق��ي يف امان 
و�ض��ابذل ق�ض��ارى جه��دي من اج��ل احلفاظ علي��ه نظيفًا، 

و�ضيكون بعدها لكل حادث حديث.
ايطاليا تهزم املانيا

متكن املنتخب االيطايل من هزمية نظريه االملاين، بنتيجة 
هدف��ني لهدف، يف مباراة االفتتاح التي جرت على امللعب 
الرئي�ض��ي يف مدين��ة �ض��الرينو، و�ض��بق مب��اراة االفتت��اح 
حفاًل ب�ضيطًا ت�ض��من عزفًا  مو�ضيقية للفرقة اخلا�ضة التي 
حتدث��ت عن الفولكل��ور االيطايل، نال ا�ضتح�ض��ان اجلميع ، 
حي��ث رفعت اعالم ال��دول امل�ض��اركة يف البطولة وعددها 
16 منتخبًا،ومتك��ن املنتخب االيطايل من انهاء ال�ض��وط 
االول بنتيجة 0-1، ويف ال�ض��وط الثاين ا�ض��اف املنتخب 
االيط��ايل هدفًا ثاني��ًا، بعد الهدف ن�ض��ط املنتخب االملاين 
و�ض��ن ع��دد من الهجم��ات يف حماول��ة لتقلي���ض النتيجة، 
وقبل ان تلفظ املباراة انفا�ض��ها االخرية متكن من تقلي�ض 
الفارق، حيث �ض��جل الهدف الوحي��د، لتنتهي املباراة بفوز 
املنتخ��ب االيطايل بنتيجة 1-2 ،وحتقيق اول 3 نقاط يف 

البطولة.

آمال آيسلندا بين أقدام 
طبيب ومخرج يوميات

اليورو

�إذ� جنح���ت �أي�ش���لند� يف بلوغ دور �ل�ش���تة ع�ش���ر يف بطولة �أوروبا 
2016 لك���رة �لق���دم ع���ن طري���ق حتقي���ق �لنتيجة �ملطلوب���ة �أمام 
�لنم�ش���ا �لي���وم �لأربع���اء فاإن �لكثري م���ن �لف�شل �شيع���ود �إىل طبيب 
�أ�شن���ان وخمرج �أفالم. وتعد �أي�شلند� �أ�شغر دولة ت�شارك يف بطولة 
�أوروب���ا على م���د�ر تاريخها ويبل���غ تعد�دها 330 �أل���ف ن�شمة فقط 
لكنه���ا خالفت �لتوقع���ات وتعادلت مع �لربتغ���ال و�ملجر 1-1 �شمن 

مناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة.
وله���ذ� ف���اإن �لفوز - �أو رمبا �لتعادل - �أم���ام �لنم�شا �شي�شع �أي�شلند� 
يف �ل���دور �لت���ايل يف �أم���ر �أ�شبه بق�ش���ة خيالية ميك���ن ترجمتها �إىل 
فيل���م. و�شيك���ون �حلار����س هاني����س هالدور�ش���ون �ل�شاه���د �ملثايل 
لذل���ك بعدم���ا �أوقف م�شريته يف جمال �لأف���الم لي�شبح لعبا حمرتفا 
ب�شكل كامل يف 2014 يف �لبد�ية يف �لرنويج ثم هولند� بعد ذلك. 
ومتكن �حلار����س هالدور�شون - �لذي �أخرج فيدي���و �أغنية �أي�شلند� 
يف م�شابق���ة �لأغنية �لأوروبية )يوروفيجن( يف 2012 - من �إنقاذ 
�لت�شديات حلار�س  م���ن  �أكرب عدد  14 حماول���ة على مرم���اه وهو 

بالبطولة يف �أول جولتني.
ومل يكن ذلك فقط كل ما فعله �حلار�س �لبالغ عمره 32 عاما بل جنح 
�أم���ام �لربتغال يف مترير 28 كرة - منها 27 متريرة طويلة - وهو 
ث���اين �أكرب عدد بني لعبي �أي�شلند� بينما حاول مترير 35 كرة �أمام 

�ملجر وب�شكل �أكرب من �أي زميل �آخر.
وم���ا يو�ش���ح تعر�س �أي�شلن���د� ل�شغط �أنه���ا ��شتحوذت عل���ى �لكرة 
بن�شب���ة 33.5 باملئ���ة يف متو�ش���ط �ملبار�تني �ل�شابقت���ني وهي �أقل 
ن�شب���ة بالبطول���ة. وقال هيمري هاجلرمي�شون �ل���ذي يتقا�شم تدريب 
�أي�شلن���د� يف موؤمتر �شحفي: "�إذ� منحنا �أي �شخ�س فر�شة �لوجود 

يف هذ� �ملوقف قبل �لبطولة لقررنا �ملو�فقة بكل تاأكيد."
و�أ�ش���اف: "�أدينا ب�شكل جيد رغم �إجبارن���ا على �لعودة �إىل �خللف. 
�شنعن���ا بع����س �لفر�س �جليدة وله���ذ� رمبا نلعب بنف����س �لأ�شلوب 

�أمام �لنم�شا بالبقاء يف �خللف و�نتظار �ملناف�س."
و�أبق���ى هاجلرمي�شون - �لذي �شيتوىل قي���ادة �أي�شلند� ب�شكل منفرد 
بعد �عتز�ل �ملدرب لر�س لجرباك هذ� �ل�شيف - على �متالك عيادة 

لالأ�شنان يف مدينة �شغرية يف �أي�شلند�.
وب���د� هاجلرمي�ش���ون ي�شعر بر�ح���ة كبرية خالل �ملوؤمت���ر �ل�شحفي 
يف مق���ر مع�شك���ر �لفريق وح���ث لعبيه عل���ى ��شتغ���الل �ل�شتحو�ذ 
على �لكرة ب�شكل �أف�شل �أمام �لنم�شا �لتي ح�شلت على نقطة و�حدة 
م���ن مبار�ت���ني ومل ت�شج���ل بع���د. وق���ال هاجلرمي�شون ع���ن �لنم�شا 
�أن �لفريق عانى بع�س �ل�شيء يف �ملبار�تني ودعونا ناأمل  "يب���دو 
��شتمر�ر ذلك. ميلك �ملناف����س تنظيما كبري� و�إمكانيات فردية كبرية 
وهذ� مزي���ج خطري." ومن �ملنتظر �أن يلع���ب جيلفي �شيجورد�شون 
- �ل���ذي �أح���رز �شتة �أه���د�ف من 17 هدف���ا لأي�شلن���د� يف �لت�شفيات 
و�شج���ل ركلة �جلز�ء �أمام �ملجر - م���رة �أخرى يف مركز �لو�شط �إىل 
ج���و�ر �آرون جونار�شون. ويف �لنم�ش���ا مل يرتك �لثنائي ديفيد �ألبا 
وماركو �أرناوتوفيت�س �لب�شمة �ملنتظرة يف �لناحية �لهجومية لكن 
م���ن �ملتوق���ع ��شتمر�رهم���ا يف �لت�شكيل���ة �لأ�شا�شي���ة و�شط غمو�س 
حول م�ش���ري �ملهاجم مارك���و يانكو. وخرج يانكو - ه���د�ف �لنم�شا 
يف �لت�شفي���ات بر�شيد �شبعة �أهد�ف - من �لت�شكيلة �لأ�شا�شية �أمام 
�لربتغ���ال ب�شكل مفاجئ رغم �أن �مل���درب مار�شيل كولر قال �إن لعبه 

كان يعاين من م�شاكل يف �للياقة.

و�شل وفد منتخبنا �لوطني لل�شم بكرة 
�لقدم �ىل مدينة نابويل �ليطالية يوم 
�ول �أم�س يف �شاعة متاخرة من �لليل، 

ب�شبب رد�ءة �جلو و�شقوط �مطار 
غزيرة، قادما من مطار ��شطنبول، 

للم�شاركة يف بطولة كاأ�س �لعامل �لثالثة 
�لتي �شتقام هناك للفرتة من 19 من 

حزير�ن، ولغاية 3 من �شهر متوز �ملقبل، 
حيث تطلب �جر�ء �لمور �لد�رية 

و��شكان �لوفد، وبالتعاون مع �للجنة 
�ملنظمة للبطولة، حتى �ل�شاعة �لثانية 

بعد منت�شف �لليل.

نابولي - رافد البدري 
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 

باكو -محسن التميمي 
 موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية

فوز رابع للمنتخب العراقي في بطولة العالم للمالكمة

عبدالرضا يتفوق على خصمه من المانيا ويقفز للدور الـ 16 برفقة كوبي
جدل المالعب

وّج������������ه 
حم����ام����ي 

م��������اري��������ا 
�����ض����اراب����وف����ا 

ان���ت���ق���ادات ح���ادة 
رئي�ض  ري����دي،  ل��ك��راي��ج 

ملكافحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
يف  بتعليقات  اأدىل  بعدما  املن�ضطات، 

الرو�ضية  الالعبة  عن  لندن  يف  �ضحفي  موؤمتر 
االأرب��ع  البطوالت  يف  األ��ق��اب  بخم�ضة  الفائزة 
ت�ضتحق  موكلته  اإن  املحامي  وق��ال  الكربى 

اعتذارا.
"اآي.اإم.جي"  �رسكة  من  القوي  ال��رد  وج��اء 
 - �ضارابوفا  اأعمال  اإدارة  عن  امل�ضوؤولة   -
بعدما اأدىل ريدي بتعليق يف موؤمتر للوكالة 
الالعبة  عن  املن�ضطات  ملكافحة  العاملية 

التي تخ�ضع لالإيقاف ملدة عامني بعد �ضقوط 
يف اختبار ملادة ميلدونيوم املحظورة ريا�ضيا.

املقبول  الوحيد  ال�ضيء  "بالن�ضبة يل  وقال ريدي: 
يف ق�ضية ال�ضيدة �ضارابوفا اأنها ت�ضتطيع اأن جتني 

الوكالة  ميزانية  اإجمايل  تفوق  اأمواال  واحد  عام  يف 
العاملية ملكافحة املن�ضطات."

محامي شارابوفا يفتح النار على 
رئيس مكافحة المنشطات


