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بلجيكا �أقرب �إلى دور الـ 16من ال�سويد
العقم التهديفي يالزم زالتان ورفاقه
يؤ ّكد حارس منتخب بلجيكا تيبو
كورتوا بأ ّنه ال داعي للشعور بالقلق
عند مواجهة منتخب السويد اليوم
السيء
األربعاء ،نظرا ً لألداء الهجومي
ّ
ال��ذي الزم مهاجميه ف��ي البطولة.
ففي المباراتين الماضيتين فشلت
السويد في تسديد كرة واح��دة على
المرمى ،وه��ذه إحصائيّة مخجلة
في ظل قيادة زالتان إبراهيموفيتش
لخط الهجوم.
وج��اء ه��دف السويد الوحيد عن
طريق الخطأ من قائد أيرلندا سياران
ك�لارك في مرماه في المباراة التي
انتهت بالتعادل  ،1-1وفشل الفريق
في استغالل وجود إبراهيموفيتش،
واليوم أصبح مهدّدا ً بالخروج المبكر.
من ه��ذا المنطلق سيكون التعادل
في نيس كافيا ً لتأهّ ل بلجيكا إلى
دور الستة عشر بجانب إيطاليا
ال��ت��ي ح��ج��زت مكانها بالفعل في
الدور التالي ،بينما ستودّع السويد
البطولة.
أ ّم����ا ف���ي ح����ال ف����ازت ال��س��وي��د
ف���إ ّن���ه���ا س��ت��ج��ت��از ب��ل��ج��ي��ك��ا ف��ي
ال���ت���رت���ي���ب ،وس��ت��ض��م��ن اح��ت�لال
ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي ب��ش��رط ألاّ تفوز
أيرلندا على إيطاليا بفارق كبير.
وقال ماركوس بيرج مهاجم السويد،
إنّ اإلحصاءات غير عادلة وال تعكس
أداء الفريق .وأضاف« :أتفهّم أ ّنه من
الخارج ترون إ ّما األبيض أو األسود،
لكن بالنسبة لنا هناك اللون الرمادي.
ل��ك��ن اآلن أص��ب��ح األم���ر مشكلة».

وتابع ماركوس« :يعود األمر للفريق
ككل عند المشاركة في الهجوم .في
م��ب��اراة أي��رل��ن��دا أُتيحت لنا بعض
الفرص الخطرة ،ولو ك ّنا لمسنا الكرة
لسجلنا هدفا».
ّ
وتتم ّثل إحدى مشاكل السويد في
عودة إبراهيموفيتش إلى خط الوسط،

ولذلك لن يكون مرتاحا ً في الهجوم
لتصله ال��ك��رة ويصنع الخطورة.
وقدّم كيم كالشتروم البالغ عمره 33
عاما ً والعب غراسهوبرز السويسري
أدا ًء جيدا ً في الدفاع ،لكنه لم يقدّم
الكثير في الهجوم.
وب���دا ال��ج��ن��اح إم��ي��ل ف��ورزب��ي��رج

ّ
ويحدد دوراته
اتحاد الكرة يبرمج بطوالته
� 9أيلول  ...موعد انطالق م�سابقتي الدوري والك�أ�س
عقدت اللجنة التنفيذيّة في االتحاد اللبناني لكرة القدم
جلستها العاديّة في مقر االتحاد في بيروت ،برئاسة
السيد هاشم حيدر وحضور األعضاء ال��س��ادة :ريمون
سمعان ،عصام الصايغ ،موسى مكي ،محمود الربعة،
ج��ورج شاهين ،محمود الربعة ،م��ازن قبيسي ،وائ��ل
شهيب واألمين العام جهاد الشحف .وغاب عن الجلسة
معتذرا ً السيّدان أحمد قمر الدين وهمبارسيوم ميساكيان،
وسمعان الدويهي بداعي السفر.
وأص��درت اللجنة جملة من المق ّررات ،أبرزها جدولة
البطوالت والمسابقات المحليّة ،باإلضافة إلى تحديد
الخاصة بالمد ّربين ،وقد
مواعيد الدورات التدريبيّة الفنيّة
ّ
جاءت وفق اآلتي:
ـ بطولة كأس التحدّي في  4آب .2016
ـ بطولة كأس النخبة في  5آب . 2016
ـ بطولة كأس السوبر في  27آب .2016
ـ بطولة كأس لبنان وبطولة الدوري العام (للدرجتين
األولى والثانية) في  9أيلول .2016
ـ بطولة الدوري العام (الدرجة الثالثة) في  4تشرين
الثاني .2016
ومن جه ٍة ثانية ،ت ّمت الموافقة على استضافة أربع
دورات تدريبية بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي للعبة (فئة
 )Cوفق الجدول الزمني اآلتي:
ـ من  13إلى  30نيسان ( 2017على ملعب بحمدون)،
وم��ن  3إل��ى  15تموز ( 2017طرابلس) ،وم��ن  17إلى
 30تموز ( 2017البقاع) ومن  4إلى  17أيلول 2017
غائبا ً في المباراتين بعد أن نجحت
إيطاليا وأيرلندا في إيقافه تماماً.
وتبحث السويد عن شريك مناسب
إلبراهيموفيتش في الهجوم ،إذ لم
يتم ّكن ج��ون غيديتي أم��ام إيطاليا
وبيرج نفسه أم��ام أيرلندا من ترك
البصمة المؤ ّثرة في مساعدة القائد.

ويدرك المد ّرب إيريك هامرين هذه
المشكلة ،لك ّنه لم يعطِ أ ّي��ة لمحة
عن تغييرات محتملة .وق��ال مدرب
ال��س��وي��د« :بالتأكيد سنكون أكثر
سجلنا بعض األهداف.
سعادة إذا ك ّنا ّ
للتحسن في الهجوم
نحن بحاجة
ّ
بالتأكيد لو أردنا الفوز بالمباراة».

اعتزال �إبراهيموفيت�ش
دولي ًا
أعلن النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش أمس الثالثاء
في نيس اعتزاله اللعب دوليا ً بعد انتهاء بطولة أوروبا لكرة
القدم ال ُمقامة حاليا ً في فرنسا.
وقال إيبرا في مؤتمر صحافي عشيّة مباراة منتخب بالده
األخيرة في دور المجموعات ض ّد بلجيكا« :المباراة األخيرة
للسويد في كأس أوروبا ستكون األخيرة لي أيضا ً في صفوف
السويد ،وبالتالي أتمنى ألاّ يحصل ذلك غداً» .ويُعتبر زالتان
أفضل هدّاف في تاريخ بالده برصيد  62هدفاً ،وهو يتطلّع لكي
يسجل في أربع نسخات من البطولة القاريّة.
يصبح أ ّول العب
ّ

ت� ّأهل تاريخي لويلز بعد فوزه الكبير على رو�سيا
كتب منتخب ويلز تاريخا ً مجيدا ً له عندما ح ّقق فوزا ً ثمينا ً
على نظيره الروسي  ،0-3ليضمن تأهّ له أل ّول مرة في تاريخه
إلى دورالـ 16بعد أن تصدّر مجموعته ضمن الجولة الثالثة
واألخيرة من الدور األول.
ش ّكلت الهزيمة ض ّد إنكلترا في الوقت بدل الضائع ضربة
قاسية للمنتخب الويلزي ال��ذي ب��دأ مباراته االفتتاحية في
كأس األمم األوروبية بشكل مثالي بفوزه على سلوفاكيا ،1-2
ليفاجئ الويلزيّين جميع النقاد بدخولهم بقوة في المباراة ض ّد
روسيا التي شهدت تأ ّلق ثالثة العبين على وجه الخصوص
سجل الهدف األول
«رام��س��ي وتايلور وب��ي��ل» ،رامسي ال��ذي
ّ
لويلز بعد انفراد تا ّم بالمرمى مستغالً تمريرة ذكيّة من ألين في
(د ،)11.ونيل تايلور الذي و ّقع على الهدف الثاني في (د)20.
بعد خطأ فادح من دفاع الدب الروسي ،لينتهي الشوط األول
بتقدّم الويلزيّين بهدفين نظيفين.
كان طبيعيا ً أن يمت ّد المنتخب الروسي للهجوم في الشوط
الثاني بُغية ت���دارك ت� ّ
�أخ��ره بالنتيجة ،واقتصر ظهورهم
في بعض الهجمات الخجولة ،فيما اعتمد الويلزيّون على
الهجمات المرتدّة التي أقلقت الدفاع الروسي ،والح��ت أبرز
ال��ف��رص وأخ��ط��ره��ا للمنتخب ال��وي��ل��زي ف��ي (د )67.عندما
استغ ّل الن ّفاثة الويلزية غاريث بيل تمريرة المتأ ّلق رامسي،
ليتابعها بلمسة س��اح��رة ليسكنها ف��ي ش��ب��اك ال��ح��ارس
أكنييف معلنا ً عن نهاية رحلة «ال��دب الروسي» في نهائيات
يورو .2016
وبهذه النتيجة تأهّ لت ويلز ( 6نقاط) إلى الدور الثاني من
المسابقة مع زميلتها إنكلترا ( 5نقاط) ،التي تعادلت سلبا ً مع
نظيرتها سلوفاكيا ( 4نقاط في المركز الثالث) ،والتي ينبغي
عليها انتظار بقيّة نتائج المجموعات األخرى للبحث عن مقعدها
في ثمن النهائي كأحد أفضل أربع منتخبات تنال المركز الثالث،
فيما ودّعت روسيا المسابقة برصيد نقطة فقط.
ويأمل الويلزيّون في أن يتواصل الحلم ال��ق��ا ّري السبت
المقبل عندما يواجهون ثالث المجموعة األول��ى أو الثالثة أو
الرابعة ،فيما ستضطر إنكلترا إلى مواجهة ثاني المجموعة
السادسة ،وهناك احتمال بأن يكون المنتخب البرتغالي ونجمه
كريستيانو رونالدو.

(الجنوب).
ـ دورة التدريب اآلسيويّة للمستوى الثاني في كرة القدم
للصاالت ،من  11إلى  16نيسان .2017
ـ استضافة دورتين تدريبيّتين آسيويّتين للمستوى
األول في كرة القدم للصاالت من  2إلى  7أي��ار (ال��دورة
األولى) ،ومن  10إلى  17أيلول (الدورة الثانية).
ـ دورة التدريب اآلسيوي للمستوى  Aعلى مرحلتين،
األولى من  3إلى  15تموز  ،2017والثانية من  21آب إلى
 2أيلول .2017
ـ دورة التدريب اآلسيوية للمستوى  ، Bمن  1إلى 20
آب .2017
ـ دورة التدريب اآلسيوية للمستوى الثالث في كرة القدم
للصاالت من  14إلى  27أيلول .2017
باإلضافة إلى جملة من المق ّررات ،أه ّمها :تحرير تواقيع
الالعبين غير األجانب ل��دى أندية ك��رة القدم للصاالت
اعتبارا ً من  21حزيران .2015
ـ إلغاء بطولة دوري فرق اآلمال ،وكذلك إلغاء هذه الفئة
من سجالت االتحاد ،ودمجها مع فئة الرجال ،ليصبح
بالتالي عدد الالعبين المسموح تسجيلهم في كشوفات
فئة الرجال  36العبا ً بدال ً من .30
ـ تشكيل جهاز فني لمنتخب مواليد  2003تحضيرا ً
للمهرجان اآلسيوي مؤلفا ً من فراس ماجد وربيع أبو فخر
والياس فريحة.
ـ تشكيل جهاز ف ّني لمنتخب مواليد  ،2001مؤلف من
سامي الشوم ومحمد ابراهيم.

ثالثة انت�صارات لهوب�س في بطولة ماتيرا الدولية
ح ّقق فريقي هوبس  1وهوبس 2
ثالثة انتصارات في بطولة ماتيرا
الدولية لألندية بالميني باسكيت
لمواليد  ،2006 – 2005التي ُتقام
في إيطاليا بمشاركة  62فريقا ً من
 11دول��ة هي :إيطاليا ،كولومبيا،
مونتينيغرو ،ال��والي��ات المتحدة
األميركية ،بولونيا ،صربيا ،نيجيريا،
إيستونيا ،ألبانيا ،االْردن ولبنان
المشارك فيها للسنة الثامنة توالياً.
وك��ان هوبس  1ف��از على رياتي
اإليطالي بنتيجة  ،16 – 56وكان
مسجل للفائز وائل سليمان 14
أفضل
ّ
نقطة ،وكريم عويدات أربع تمريرات
حاسمة ،وط��ه سليمان سبع كرات
م��رت�دّة ،وري��ان هاشم ست سرقات
للكرة ،وعلى غرافينا بنتيجة – 57
مسجل للفائز وائل
 ،14وكان أفضل
ّ
سليمان  18نقطة ،وجاد أشقر ست
تمريرات حاسمة ،وكريم عويدات

خمس سرقات للكرة وعباس عطوي
ثالث صدّات «بلوك شوت».
بدوره فاز هوبس  2على سولمونا
مسجل للفائز
 ،28 – 60وكان أفضل
ّ

ريان هاشم  16نقطة ،وري��ان تابت
ثماني ك��رات م��رت �دّة ،ورودي هبر
أربع سرقات للكرة وأنطوني قسيس
ثالث تمريرات حاسمة.

رماية هيئة بعبدا في التيار الوطني الحر لخوري
برعاية لجنة الرياضة في التيار الوطني الحر ومطعم
«الكروان» ،وبحضور ن ّواب قضاء بعبدا ناجي غاريوس
وآالن عون وحكمت ديب ،ورؤس��اء بلديّات حارة حريك
زياد واكد وكفرشيما وسيم الرجي ،ورئيس لجنة الرياضة
في التيار الوطني الحر جهاد سالمة ،وهيئة القضاء وحشد
من المناصرين واألهاليّ ،
نظمت هيئة قضاء بعبدا في
التيار الوطني الحر مسابقة في الرماية على األطباق على
حقل نادي ليبانون كاونتري كلوب  -عيتات بمشاركة 40
رامياً.
انطلقت المسابقة عند الساعة  10.00صباحاً ،حيث
خاض ال ّرماة جولتين على  25طبقا ً لكل جولة ،برز منهم
خامة ممتازة حيث تم ّكن الرامي إيلي خوري من تسجيل
مسجلين  48طبقا ً
 50طبقا ً من  ،50فيما تعادل ُ 5رماة
ّ

من  .50وبعد نهاية الجولتين ،أحرز إيلي خوري لقب
المسابقة فيما تأهّ ل الرماة الخمسة إلى مرحلة التصفيات
النهائيّة لتحديد المراكز ،حيث شهدت منافسة حامية
استمرت حتى نهاية المسابقة عند الخامسة عصرا ً وسط
أجواء حماسيّة ومثيرة.
وجاءت النتائج النهائيّة كاآلتي:
 1إيلي خوري (الشياح).- 2إدغار بعقليني (المريجة).
- 3طوني نقور (حارة حريك).
وفي نهاية المسابقة و ّزع ن ّواب القضاء عون وغاريوس
ودي��ب ،ورئيس لجنة الرياضة في التيار جهاد سالمة،
ومنسق هيئة القضاء ربيع ط ّراف الكؤوس والميداليّات
ّ
والجوائز على الفائزين.

دورة «�شهداء �أمل» الكرويّة في ال�شياح

تعادل �إنكلترا و�سلوفاكيا �سلب ًا
تخلّت إنكلترا عن صدارة المجموعة الثانية وتأهّ لت كوصيفة إلى الدور ثمن النهائي بعد سقوطها في فخ التعادل السلبي مع
سلوفاكيا وفوز ويلز على روسيا بالثالثة.
رغم التعديالت التي أجراها روي هودجسون مدرب إنكلترا على تشكيلته األساسية واستحواذها على الكرة طوال المباراة ،إلاّ أنّ
المشاكل الهجوميّة بقيت على حالها ،في ظل صيام الالنا وستوريدج وفاردي وروني عن التسجيل ،وتأ ّلق حارس سلوفاكيا كوزاتشيك
الذي وقف س ّدا ً منيعا ً أمام الهجوم اإلنكليزي ،لينجح منتخب األسود الثالثة في رفع رصيده إلى  5نقاط بفارق نقطة خلف ويلز.
وبهذا التعادل ،احتفظت سلوفاكيا الثالثة بأملها في التأهّ ل بعد أن رفعت رصيدها إلى  4نقاط ،ولكن يتعيّن عليها انتظار انتهاء
مباريات الدور األول لمعرفة مصيرها ضمن أفضل أربعة منتخبات تحت ّل المركز الثالث.

�آي�سلندا في مه ّمة م�صيريّة �أمام النم�سا
إذا نجحت آيسلندا في بلوغ دور
الستة عشر في بطولة أوروبا 2016
لكرة القدم عن طريق تحقيق النتيجة
المطلوبة أمام النمسا اليوم األربعاء
على ملعب سان دينيس (،)19.00
ف��إنّ الكثير من الفضل سيعود إلى
طبيب أسنان ومخرج أفالم.
و ُتع ّد آيسلندا أصغر دولة تشارك
في بطولة أوروبا على مدار تاريخها،
ويبلغ تعدادها  330ألف نسمة فقط،
لك ّنها خالفت التو ّقعات وتعادلت مع
البرتغال والمجر  1-1ضمن منافسات
المجموعة السادسة.
ولهذا فإن الفوز  -أو ربما التعادل -
أمام النمسا سيضع آيسلندا في الدور
التالي في أم��ر أشبه بقصة خياليّة
يمكن ترجمتها إلى فيلم.
وس���ي���ك���ون ال����ح����ارس ه��ان��ي��س
ه��ال��دورس��ون الشاهد المثالي لذلك
بعدما أوقف مسيرته في مجال األفالم

15

ليصبح الع��ب�ا ً محترفا ً بشكل كامل
ف��ي  2014ف��ي البداية ف��ي ال��ن��روج،
ثم هولندا بعد ذلك .وتم ّكن الحارس
هالدورسون ،الذي أخرج فيديو أغنية
آيسلندا في مسابقة األغنية األوروبية
(يوروفيجن) في  ،2012من إنقاذ 14
محاولة على مرماه ،وهو أكبر عدد من
التصدّيات لحارس بالبطولة في أول
جولتين وقال هيمير هالجريمسون،
ال��ذي يتقاسم ت��دري��ب آيسلندا ،في
مؤتمر صحفي «إذا منحنا أي شخص
فرصة الوجود في ه��ذا الموقف قبل
البطولة لق ّررنا الموافقة بكل تأكيد».
وأض��اف« :أدّي��ن��ا بشكل جيد رغم
إج��ب��ارن��ا على ال��ع��ودة إل��ى الخلف.
صنعنا بعض الفرص الجيدة ،ولهذا
ربما نلعب بنفس األسلوب أمام النمسا
بالبقاء في الخلف وانتظار المنافس».
وأبقى هالجريمسون ،الذي سيتو ّلى
قيادة آيسلندا بشكل منفرد بعد اعتزال

المد ّرب الرس الجرباك هذا الصيف،
على امتالك عيادة لألسنان في مدينة
صغيرة في آيسلندا .ومن المنتظر أن
يلعب جيلفي سيجوردسون ،الذي
أحرز ستة أهداف من  17هدفا ً آليسلندا
وسجل ركلة الجزاء أمام
في التصفيات
ّ
المجر ،مرة أخرى في مركز الوسط إلى
جوار آرون جونارسون.
وفي النمسا ،لم يترك الثنائي ديفيد
أالب��ا وماركو أرناوتوفيتش البصمة
المنتظرة ف��ي الناحية الهجوميّة،
لكن م��ن المتو ّقع استمرارهما في
التشكيلة األساسيّة وس��ط غموض
ح��ول مصير المهاجم ماركو يانكو.
وخ���رج يانكو  -ه���دّاف النمسا في
التصفيات برصيد سبعة أهداف  -من
التشكيلة األساسيّة أم��ام البرتغال
ب��ش��ك��ل م��ف��اج��ئ ،رغ���م أنّ ال��م��د ّرب
مارسيل كولر قال إنّ العبه كان يعاني
من مشاكل في اللياقة.

البرتغال في مه ّمة �صعبة
والمجر ت� ّأهلت
يدخل المنتخب البرتغالي صراعه األخير من أجل إثبات الذات بقيادة نجمه
كريستيانو رونالدو ،حيث تخوض منتخبات المجموعة السادسة مباريات
الجولة الثالثة واألخيرة مساء اليوم ( )19.00على ملعب ليون.
وتحت ّل المجر صدارة المجموعة برصيد  4نقاط ،متف ّوقة على البرتغال
وآيسلندا اللذين يتناصفان وصافة المجموعة بنقطتين ،بينما تح ّل النمسا
في المركز الرابع بنقطة وحيدة .وكانت الجولة األولى قد أسفرت عن تعادل
البرتغال مع آيسلندا بهدف لكل منهما مع فوز المجر على النمسا بهدفين مقابل
ال شيء ،بينما شهدت الجولة الثانية تعادلين ،حيث تعادلت البرتغال سلبيا ً
أمام النمسا كما تعادلت المجر مع آيسلندا بهدف لكل فريق.
ّ
تخطي المجر
وت��دخ��ل البرتغال بطموح ال��ف��وز وال بديل عنه م��ن أج��ل
واالنقضاض على صدارتها ،إلاّ إذا واصلت آيسلندا تحقيق المفاجآت وفازت
على النمسا بفارق أكبر ،وتأمل البرتغال في تج ّنب الدخول في حسابات مع ّقدة
إذا ما ح ّققت التعادل سواء في المنافسة على المركز الثاني إذا تعادلت آيسلندا،
أو الصراع على البطاقات األربعة ألفضل ثوالث.
وفي المقابل ،ال تحتاج المجر سوى نقطة التعادل لضمان التأهّ ل ،بينما
يؤ ّمن الفوز لها صدارة المجموعة من دون النظر إلى نتيجة آيسلندا مع النمسا،
كما تأمل المجر في الخروج بأقل األضرار حتى في حالة الهزيمة للحفاظ على
فارق أهداف مريح يؤ ّمن لها التأهّ ل إذا تراجعت للمركز الثالث.

افتتح مكتب الشباب والرياضة
ف��ي المنطقة الخامسة ف��ي «حركة
أمل» إقليم بيروت ،الدورة الرمضانيّة
الثانية لشهداء المنطقة الخامسة ،على
ملعب «ال��دوم» في الشياح ،بحضور
م��س��ؤول مكتب ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة
المركزي مصطفى ح��م��دان ،مسؤول

الشباب والرياضة في إقليم بيروت
أحمد شرف الدين ،المسؤول التربوي
إلقليم بيروت الدكتور حسان أشمر،
المسؤول التنظيمي للمنطقة الخامسة
الشيخ أحمد حرقوص.
بداي ًة ،ت ّم عرض للفرق المشاركة،
ث ّم ألقى المسؤول التربوي والشباب

والرياضة للمنطقة طالل حسن كلمة
رح��ب فيها بالحضور ،م��ش �دّدا ً على
«أهميّة الرياضة وممارستها في زمن
ال���ص���وم» .وح���� ّرك ح��م��دان والشيخ
حرقوص ضربة البداية ،ث ّم انطلقت
ال��م��ب��اراة األول���ى وال��ت��ي جمعت بين
«شعبة الطيونة» و»شعبة الغبيري».

�أديدا�س ُتطلق كرة جديدة لدور الـ 16
قامت أديداس اليوم بإطالق « ،»Fracasالكرة الرسمية
لمرحلة خروج المغلوب في بطولة يورو  ،2016والتي
ستق ّرر من سينافس ومن سيفوز بنهائي البطولة.
وت ّم الكشف عن «  »Fracasكجزء من عرض ضوئي
إبداعي على مدى  360درجة مع مؤ ّثرات صوتيّة مد ّوية،
ص ّممت لتضاهي الجو والشعور العام الموجود في استاد
ُ
كرة القدم خالل مرحلة خروج المغلوب في يورو .2016

وحضر حفل إطالقها مجموعة من أكبر المواهب في عالم
الموسيقى والموضة الذين عملوا سابقا ً مع أديداس على
تحديد اسم الكرة ،واالسم يعني بالفرنسية «الضجيج»،
ليحاكي الغموض ال��ذي يحوم ح��ول مباريات خروج
المغلوب .وت� ّم التقاط الغموض الحاصل في المراحل
النهائيّة لبطولة رئيسية من خالل اللون األحمر الديناميكي
والتصميم األسود لكرة « .»Fracas

معاناة رونالدو لم ُت�شعره ب�إنجازه ال�شخ�صي
�ج��ل��ه
ح��ص��د ال���ه���دف ال�����ذي س� ّ
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع
فريقه ريال مدريد بطل دوري أبطال
أوروب���ا ف��ي م��رم��ى روم���ا اإليطالي
في ذهاب دور الـ 16ل��دوري أبطال
أوروب������ا أك��ب��ر ع���دد م���ن أص���وات
مستخدمي الموقع الرسمي لالتحاد
األوروبي لكرة القدم.
ه��ذا االختيار ل��م ينعكس فرحا ً
على نفسيّة رون��ال��دو ال��ذي يعاني
مع منتخب بالده في يورو ،2016
إذ أهدر ركلة جزاء أمام النمسا في
الجولة الثانية للمجموعة السادسة

للبطولة وفشل في ه ّز الشباك في
أول مباراتين أمام آيسلندا (،)1/1
ث���م خ�ل�ال ال��ت��ع��ادل ال��س��ل��ب��ي مع
النمسا ،لتصبح آمال البرتغال في
التأهّ ل للدور الثاني متو ّقفة على
الفوز بمباراة المجر اليوم.
وحصد هدف قائد البرتغال أعلى
نسبة تصويت من قِبل مستخدمي
الصفحة الرسمية لالتحاد األوروبي
لكرة القدم ،وصلت إلى  36في المئة.
وفاز ريال مدريد بهذه المباراة التي
أُقيمت على الملعب األولمبي في
العاصمة اإليطالية روم��ا بهدفين

مقابل هدف في ذهاب دور الـ.16
وقدّم رونالدو أدا ًء مذهالً في دوري
األبطال هذا الموسم ،والذي اختتمه
بركلة ترجيحيّة حاسمة ،ليفوز
ري��ال مدريد باللقب الحادي عشر
في تاريخه ،حيث أح��رز «ال��دون»
 16هدفا ً في البطولة القاريّة ،مح ّققا ً
بذلك ثاني أفضل ِ
سج ّل تهديفي له
في موس ٍم واحد ،بفارق هدف واحد
عن أفضل ِ
سج ّل أه��داف في تاريخ
البطولة عند  17هدفاً ،وال��ذي كان
ح ّققه بنفسه ف��ي موسم التتويج
بالكأس العاشرة.

