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البرتغال ّيون ّ
عطلوا �أعمالهم ال�ستقبال بطل �أوروبا

المنتخب البرتغالي �سابع المت�أهلين �إلى ك�أ�س القارات
عاد المنتخب البرتغالي لكرة القدم أمس
االثنين إلى العاصمة البرتغاليّة لشبونة ليجد
المشجعين في استقباله تكريما ً
اآلالف من
ّ
لفوزه الرائع بلقب بطولة كأس األمم األوروبية
(يورو  )2016التي أقيمت في فرنسا.
و ُت ّوج المنتخب البرتغالي باللقب بعد فوزه
بنتيجة  1ـ صفر على نظيره الفرنسي مساء
األحد في المباراة النهائيّة التي امتدّت لوقت
إضافي ،بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل
ّ
السلبي.
المشجعين البرتغاليّين،
وتج ّمع آالف من
ّ
ال��ذي��ن ت��رك��وا أعمالهم ،ف��ي أج���واء احتفاليّة
الستقبال المنتخب لدى عودته .حيث وصل
الفريق بقيادة مديره الفني فيرناندو سانتوس
والنجم الكبير كريستيانو رونالدو إلى مطار
هومبرتو دلغادو في العاصمة البرتغاليّة.
وكان سانتوس أ ّول من خرج من الطائرة ،ثم
تبعه رونالدو رافعا ً كأس البطولة.
ث�� ّم تن ّقلت الكأس إل��ى باقي الالعبين وفي
م��ق�� ّدم��ه��م بيبي ول��وي��س ن��ان��ي ،وري���ك���اردو
كواريزما.
وردّد العبو الفريق بصوت عال« :األبطال،
األبطال ،نحن األبطال».
وغادر الفريق المطار على متن حافلة مكشوفة
في موكب احتفالي حتى قصر «بيليم» ،مق ّر
الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا،
قبل االحتفال مع الجماهير في موكب ضخم.
وخالل هبوط الطائرة التي حملت الفريق من
باريس إلى لشبونة ،ت ّم ّ
رش المياه بلو َني العلم
البرتغالي (األخضر واألحمر) على الطائرة.
وكان رونالدو ّ
بث عدّة صور ،ال ُتقطت للفريق
مع كأس البطولة خالل رحلة الفريق بالطائرة،
وذل���ك ع��ل��ى م��وق��ع «إن��س��ت��غ��رام» للتواصل
االجتماعي عبر اإلنترنت.
وقال الرئيس البرتغالي عقب انتهاء المباراة:
«قلت بالفعل إ ّننا األفضل في أوروب��ا .عانينا
بالفعل ،ولك ّننا أظهرنا أ ّننا نستطيع التغلّب

على العقبات مثل إصابة كريستيانو رونالدو،
وأن ن ّتحد سو ّياً».
وأعلن الرئيس البرتغالي عن منح العبي
الفريق وسام الشرف ،باإلضافة إلى مكافأة كل
منهم بمبلغ  300ألف يورو.

البرتغال سابع المتأهّ لين
إلى كأس القا ّرات

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة
ك��أس ال��ق��ا ّرات التي س ُتقام العام المقبل في
روسيا ،ليكون سابع المتأهّ لين إلى البطولة

المرتقبة قبل عام واحد من بطولة كأس العالم
 2018في روسيا أيضاً .وكان المنتخب الروسي
حجز مكانه في البطولة بصفته مم ّثل البلد
المضيف ،كما حجز المنتخب األلماني مقعده
في كأس القا ّرات بصفته حامل لقب كأس العالم
 2014في البرازيل.
وأص��ب��ح المنتخب البرتغالي ه��و الفريق
األوروبي الثالث في كأس القا ّرات  ،2017فيما
يم ّثل المنتخب األسترالي ال��ق��ا ّرة األسيويّة،
والمنتخب النيوزيلندي اتحاد أوقيانيوس،
والمنتخب المكسيكي اتحاد كونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي) ،والمنتخب

التشيلي قا ّرة أميركا الجنوبيّة.
وستحدّد بطولة كأس األمم األفريقية 2017
في الغابون اسم المنتخب الثامن في البطولة.
وه��ذه هي المرة األول��ى التي يخوض فيها
المنتخب البرتغالي فعاليّات كأس القا ّرات،
بعدما فشل في التأهّ ل أليّ من النسخ التسع
السابقة.
و ُتجرى قرعة بطولة كأس القارات في 26
تشرين الثاني المقبل في مدينة كازان الروسيّة،
على أن ُتقام فعاليّاتها بين  17حزيران و 2تموز
 2017في أربع مدن روسيّة هي موسكو وكازان
وسوتشي وسان بطرسبرغ.

ّ
المتوقعون و�صدق رونالدو!
كذب المنجمون وخاب
تو ّقع النجم كريستيانو رونالدو أن يحرز
زميله إيدر ،بطل فوز البرتغال ببطولة أوروبا
لكرة القدم  ،2016الهدف الحاسم في االنتصار
وشجعه
إضافي،
 1صفر على فرنسا بعد وقتّ
ّ
عند دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة 79
سجل
ليكون بطل الحسم في النهائي .وبالفعلّ ،
إيدر هدف الفوز بتسديدة صاروخيّة من خارج
المربع في الدقيقة  .109ولم تكن البرتغال
ّ
مرشحة للفوز بالنهائي ،ومنيت بانتكاسة مبكرة
ُ
عندما أصيب العبها األب��رز وقائدها رونالدو
في الدقيقة  ،25وكانت قد أجمعت معظم اآلراء
الفنية وتو ّقعات الخبراء وغير الخبراء ،وحتى
الطائر «نيلسون» ورئيس البرتغال على سهولة
المه ّمة الفرنسية في نهائي اليورو الدائر فوق
أراضيها.
وقال إيدر ،الذي يلعب في ليل الفرنسي ،إنّ
كلمات قائده ألهمته من أجل هذه المساهمة
الحاسمة .وص���� ّرح لصحيفة «أو غ��وغ��و»:
سأسجل هدف الفوز
«أخبرني (رونالدو) أ ّنني
ّ
من أجل الفريق .منحني القوة ..هذه الطاقة

في طريقه لحسم المجموعة لصالحه بواقع .4-6
وأُصيبت معنويات راونيتش ( 25عاماً) في الصميم عقب
خسارته المجموعتين االفتتاحيّتين ،بحيث ارتكب العديد من
األخطاء في المجموعة الثالثة.
وعبثا ً سعى راونيتش لتدارك الموقف ،بيد أ ّنه بدا واهنا ً أمام
معبود الجماهير البريطانيّة الذي واصل بالوتيرة عينها مؤ ّكدا ً
وتحصل راونيتش على فرصتين ثمينتين
سطوته على األجواء.
ّ
لكسر إرسال موراي في الشوط الخامس أهدرهما برعونة ،حيث
لم يقدّم الكندي مردودا ً طيّبا ً أسوة بما أنجزه أمام السويسري
روجيه فيدرر في موقعة نصف النهائي.
ورغم تخبّطه ،بقي راونيتش على مسافة واحدة من موراي
لتتعادل الك ّفة  ،6-6ما أفضى لالحتكام مرة جديدة إلى شوط
كسر التعادل.
ولم تكن حال راونيتش في هذا الشوط أفضل ،إذ عاود التخبّط
أم��ام م��وراي القوي الشكيمة ال��ذي استفاد إلى أقصى ح ّد من
هشاشة أداء الكندي ،ليخطف بالتالي لقبه الثاني في ويمبلدون
بعد العام .2013

ّ
نظم نادي الصفا الرياضي تحت
إش���راف االت��ح��اد اللبناني للقوس
والنشاب دورته السنويّة بمشاركة
الع��ب��ي��ن م��ن أن��دي��ة ال��م��ون الس��ال
وال��م��رك��زي��ة وال��ري��اض��ي والشباب
ّ
المنظم.
مارالياس ،إلى جانب النادي
جرت الرمايات من على مسافة 30
مترا ً بمشاركة أبرز عشرة العبين،
تحت أنظار رئيس االتحاد اللبناني
ونائب رئيس االتحاد األوروبي جاك
تامر ،وإشراف المد ّرب فيليب تامر.
وجاءت النتائج وفق اآلتي:
فئة الذكور:
 في المركز األول فيليب كوندكجيمن المركزيّة جونية بمجموع 300
نقطة.
ـ في المركز الثاني أيمن السيد من
المون السال بمجموع  290نقطة.
في المركز الثالث نقوال معلوف من
المون السال بمجموع  180نقطة.

فئة اإلناث:
ـ تالين الغريب في المركز األول
من الشباب مار الياس بمجموع 220
نقطة.
ـ ماريا مدور في المركز الثاني من
المون السال بمجموع  205نقاط.
ـ غريس الغريب في المركز الثالث

من نادي الصفا بمجموع  180نقطة.
وف��ي فئة الناشئين تميّز العب
النادي الرياضي خليل قريطم.
وفي الختام ،ه ّنأ تامر الفائزين،
الفتا ً إلى أنّ ال��دورة بمثابة تحضير
لبطولة لبنان .كما ّ
حث الالعبين على
المثابرة في التمارين.

فوز نا�شئي لبنان على العراق «�س ّلو ّي ًا» في م�صر

هوب�س ك ّرم �أبطاله بح�ضور حناوي وهمام والمقد�سي
ك ّرمت إدارة نادي هوبس الرياضي العبيها الذين شاركوا في
دورة ماتيرا الدولية بكرة السلّة في حفل أقامته في مركز «هايبر
المخصص لتأهيل الرياضيّين في نادي هوبس الحازمية،
في»،
ّ
بحضور وزير الشباب والرياضة العميد المتقاعد عبد المطلب
حناوي ،ورئيس اللجنة التنفيذيّة للّجنة األولمبية اللبنانيّة جان
همام ،ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام لتلفزيون لبنان الدكتور
طالل المقدسي ،ورئيس نادي هوبس جاسم قانصوه ،ومدير مركز
«هايبر في» العدّاء األولمبي جان كلود رباط ،والالعبين الدوليّين
علي مزهر وباسل بوجي وحشد من أهالي الالعبين.
بعد النشيد الوطني افتتاحاً ،أ ّكد قانصوه في كلمته على أهميّة
المشاركة في دورة ماتيرا التي تعود إلى ثماني سنوات ،شارحا ً
المراحل التي م ّرت فيها ،وصوال ً إلى إحراز المركز الثاني لسنتين
وتوجه شاكرا ً الالعبين على التزامهم وجديّتهم،
متتاليتين،
ّ
واألهل على ثقتهم بنادي هوبس والمد ّربين على الجهود التي
يبذلونها ،وختم مؤ ّكدا ً أنّ العبي هوبس سيش ّكلون في المستقبل
نواة المنتخبات الوطنيّة في مختلف الفئات العمريّة.
بدوره ،ح ّيا الوزير حناوي األبطال «الذين رفعوا راية لبنان في
الخارج» ،وشكر نادي هوبس ورئيسه «الصديق جاسم قانصوه
على الجهود التي يبذلها من أجل بناء جيل رياضي واعد» ،وجدّد
وعده بوقوف وزارة الشباب والرياضة إلى جانبه ،كما شكر
المقدسي لدعمه أكاديميّة هوبس التي ُتخ ّرج أبطاال ً واعدين.
بعدها عُ رض وثائقي عن بطولة ماتيرا الدولية ،ث ّم عن مركز
مفصل من مديره رباط.
«هايبر في» مع شرح ّ
واخ ُتتم الحفل بتوزيع الجوائز على الالعبين :وائل سليمان،
طه سليمان ،ريان هاشم ،علي إبرهيم ،كريم عويدات ،جاد أخضر،
عباس عطوي ،آدم فيومي ،كارل كوكباني ،نائل ذبيان ،راين

االتحاد ،وتم ّنى للمشاركين النجاح .ث ّم قدّم درع اللجنة
واالتحاد العربي إلى راعي البطولة العماد جان قهوجي،
حيث تسلّمها مم ّثله العقيد القبياتي .ث ّم عرض فيلم وثائقي
ّ
لحث المشاركين في البطولة على
عن الرياضات التقليديّة
المشاركة في كافة البطوالت.
ث�� ّم انطلقت المنافسات التي شهدت تحطيم أبطال
المغاوير أرقاما ً قياسيّة في قوة التح ّمل بجدارة ،تحت
إش��راف رئيس االتحاد وضباط من الجيش وق��وى األمن
الداخلي والمتعالجين من اإلدمان على المخدرات.
أشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنيّة جوزف أبي
رميا ،وأمين السر حكمت العرية وأمين الصندوق جان
نصار ،والح ّكام :ناتالي الصغبيني ،جانيت خليل ،شاهين
مهنا ،طوني صبح ،جنى خليل ،شربل هاشم ،فادي القاعي،
إيلي حداد ،غسان زيتون ،ميالد موسى ،ميالد خليل ،محمود
ن��زال ،شربل عبدوش ،حاتم حنا ،سهام القصير ،جورج
مجدالني وروني صوايا.

دورة في القو�س والن�شاب من تنظيم نادي ال�صفا

البريطاني موراي بط ًال لويمبلدون على ح�ساب راونيت�ش

مواجهات بينهما .وتم ّكن موراي ( 29عاماً) ،الذي رفع رصيده
بالمجمل إلى  38لقباً ،من كسر إرسال منافسه الكندي في الشوط
السابع من عمر المجموعة األولى ،مستفيدا ً من دعم الجماهير
والتي تقدّمها األمير ويليام وزوجته كايت ،إلى جانب األبطال
السابقين للدورة بيورن بورغ ،بوريس بيكير وستيفان إدبيرغ،

قهوجي يرعى اليوم الريا�ضي
للألعاب التقليديّة في الجي�ش
برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجيّ ،
نظمت لجنة
التراث والرياضات التقليديّة الشعبيّة واالتحاد العربي
للرياضات التقليديّة الشعبية برئاسة عضو رابطة ر ّواد
الرياضة العربية م��ارون خليل خليل ،اليوم الرياضي
المؤسسة العسكرية،
لأللعاب التقليديّة الشعبيّة في
ّ
بمشاركة  250ضابطا ً وعسكر ّيا ً من الجيش ،وذل��ك في
رياضات :السواعد ،المعدة ،العارضة ،ق ّوة التح ّمل وش ّد
الحبل ،على أرض ثكنة المغاوير في رومية.
بداي ًة النشيد الوطني ،بعده كلمة العماد قائد الجيش
ألقاها مم ّثله قائد ف��وج المغاوير العقيد الركن م��ارون
القبياتي ،شكر فيها لجنة التراث واالتحاد العربي على
كل الجهود التي يبذلونها إلعادة إحياء ونشر الرياضات
التقليد ّية الشعب ّية ،متم ّنيا ً
ّ
للمنظمين والمشاركين النجاح.
ث ّم ألقى خليل كلمة ،شكر فيها العماد قائد الجيش ال ّراعي
الدائم للرياضات التقليديّة الشعبيّة منذ  22عاماً ،مقدّما ً
شرحا ً
مفصالً عن الرياضات التقليديّة الشعبية ومسيرة
ّ

كانت مه ّمة للغاية».
وأض���اف« :ه��ذا ه��دف سعيت إلح���رازه منذ
أول دقيقة في البطولة ...إ ّنه أمر رائع من أجل
كل العمل ال��ذي قمنا ب��ه ..ولكل البرتغاليّين،
ّ
مستحق ويجب أن نتل ّقى جميعا
إ ّن��ه نصر
التهنئة».
وأشرك فرناندو سانتوس ،مد ّرب البرتغال،
إيدر بدال من ريناتو سانشيز ،وافتتح التسجيل
شق طريقه متجاوزا ً
في الوقت اإلضافي بعدما ّ
المدافع لوران كوسيلني قبل أن يسدّد بقدمه
اليمنى كرة زاحفة سكنت شباك الحارس هوغو
لوريس.
وكتب ناديه ليل الفرنسي في حسابه على
تويتر« :خيبة األمل هائلة ...لكن هناك بعض
الفخر بوسعنا االعتماد عليه بوجود مثل هذا
المهاجم في صفوفنا».
ومنح هدف إيدر البرتغال لقبها الكبير األول،
ووضع ح�� ّدا ً لعشر هزائم متتالية أمام فرنسا
منذ العام .1975

ُت ّوج البريطاني أندي م��وراي ،المص ّنف ثانيا ً عالم ّياً ،بلقب
بطولة ويمبلدون لكرة المضرب ،ثالث البطوالت األربع الكبرى،
ّ
تخطيه عقبة الكندي ميلوس
للمرة الثانية في مسيرته إث��ر
راونيتش المص ّنف سادسا ً  )2-7( 6-7 )3-7( 6-7 4-6في
المباراة النهائيّة.
وخطف البريطاني بالتالي ثاني ألقابه على مالعب «أول
إنغلند» بعد  ،2013والثالث على صعيد البطوالت الكبرى عقب
ظفره بلقب بطولة الواليات المتحدة المفتوحة المقامة على
مالعب فالشينغ ميدوز في العام .2012
وفي المقابل ،لم ينجح راونيتش في الخروج فائزا ً من أول
مباراة نهائيّة له في البطوالت الكبرى ،وذلك بعد أن سقط أمام
م��وراي للمرة الرابعة هذا الموسم ،بعد نصف نهائي بطولة
أستراليا المفتوحة وربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز،
والمباراة النهائيّة لدورة كوينز التي أُقيمت قبل  8أيام من انطالق
البطولة اإلنكليزيّة.
ورفع موراي الذي كان يخوض النهائي التاسع له في بطوالت
الغراند سالم عدد انتصاراته على روانيتش إلى  7من أصل 10

غادرت أمس بعثة نادي الميادين
إل��ى العاصمة التايالنديّة بانكوك
للمشاركة في بطولة األنديّة اآلسيويّة
في كرة الصاالت بين  15و 23تموز
الحالي.
وسيلعب الميادين في المجموعة
ال��ث��ان��ي��ة إل���ى ج��ان��ب ح��ام��ل اللقب
«تأسيسات ديرايي» اإليراني وماليك
األوزب��ك��س��ت��ان��ي ،وك�لاه��م��ا استعان
بغالبيّة الع��ب��ي المنتخب الوطني
المشارك في ك��أس العالم في أيلول
المقبل.
وت���رأّس البعثة أمين سر النادي
سليم ع��واض��ة ،فيما ض ّمت ك�ّل�اّ ً من
ري��اض نعيم (م��دي��را ً للفريق) ،أمير
بن ج��دو (م��دي��را ً للعالقات العامة)،

المونتينيغري فاسكو فويوفيتش
(مديرا ً فنياً) ،حسين غنام (مد ّرباً)،
نادر بركات (مساعدا ً للمد ّرب) ،ملحم
شمص (معالجا ً فيزيائياً) ،محمود
حمادة (لوجست ّياً) ،والزميلة أماني
مهنا (إع�لام��ي��ة) ومصطفى الحاج
(مص ّوراً) ،و 15العبا ً هم :محمود نور
الدين ،مهدي عالمة ،حسين همداني،
محمد عجمي ،حمزة عساف ،محمد
بوصي ،حسن زيتون ،قاسم قوصان،
محمد قبيسي ،األردن��ي سامر سميح،
خ��ال��د ت��ك��ه ج��ي ،ع��ل��ي ط��ن��ي��ش ،ج��اد
عبد الله ،الصربي دراغ��ان طوميتش
وحسن عالمة.
وك��ان رئيس النادي الحاج فادي
نعمة في وداع البعثة في مطار رفيق

الحريري الدولي في بيروت.
وتوجه نعمة بالشكر إلى األندية
ّ
الشقيقة التي أسهمت في تدعيم صفوف
الفريق في خطوة وطنيّة كبيرة ،وعلى
رأسها بنك بيروت والجيش إلى جانب
ناديي النجمة والعهد اللذين تعاونا
أيضا ً في هذا مجال.
وش���دّد نعمة على ث��واب��ت إدارة
الميادين الحريصة على تقديم صورة
مش ّرفة عن كرة الصاالت اللبنانيّة في
أول مشاركة خارجيّة للنادي ،الذي
آثر منذ تأهّ له إلى دوري األضواء على
صعود السلم ب��ال��ت��د ّرج ،ومتجاوزا ً
كل الصعاب التي تواجهه من خالل
التواضع عند الفوز وتقبّل الخسارة
بكل روح رياضية.

استه ّل منتخب لبنان مشاركته في بطولة العرب
للناشئين التي ُتقام في مصر بشكل جيّد ،حيث ح ّقق فوزا ً
كبيرا ً على نظيره العراقي بنتيجة .61-76
وقدّم العبو منتخب األرز بقيادة المد ّرب جو مجاعص
أدا ًء دفاع ّيا ً مميّزاً ،فنجحوا في فرض أفضليّتهم باكرا ً في
اللقاء.
والجدير ذكره ،أنّ ستة منتخبات تشارك في البطولة،

ه��ي :لبنان ،ال��ع��راق ،ت��ون��س ،ليبيا ،ال��ج��زائ��ر ومصر
(المستضيفة) ،وستتواجه المنتخبات الستة في الدور
األول لتحديد المراكز.
م��ع اإلش���ارة إل��ى أنّ ال��م��ب��اراة الثانية للبنان كانت
أم����ام ت���ون���س ،وك����ان ال��م��ن��ت��خ��ب ال��م��ص��ري اس��ت��ه�� ّل
م��ش��واره أيضا ً بفوز كبير على نظيره الليبي بنتيجة
.72-108

ا�ستحق الحذاء الذهبي ورونالدو ّ
ّ
الف�ضي
غريزمان

تابت ،أنطوان القسيس ،دافيد فارس ،مدى أبو الحسن ،جاد عبد
النور ،سيرج قيوميجيان ،رودي الهبر ورافي أكوشيان .كما تسلّم
كل من المد ّربين جاد الحاج وآرا فكرجيان درعين تقديريّين.
وفي حديث جانبي مع قانصوه ،للوقوف على صورة فريقه
للموسم المقبل في بطولة الدرجة األولى ،قال« :سنحافظ على

نفس التركيبة مع السعي الجاد لرفع مستوى الالعبين األجانب،
ولن نمانع باإلبقاء على ثالثة العبين أجانب على أرض الملعب،
وأول غيث هوبس األجنبي هو األميركي جيرماي ماسي» ،ولفتَ
قانصوه إلى قرب انطالق تمارين فريقه على ملعب ميشال المر
في الدورة.

شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي استضافتها فرنسا في الفترة من  10حزيران وحتى  10تموز
الحالي ،وفاز بلقبها منتخب البرتغال ألول مرة بتسجيل  108هدف خالل  51مباراة ،أيّ بمعدّل  2.1هدف في
المباراة الواحدة.
ويعود ذلك إلى زيادة عدد المنتخبات إلى  24منتخبا ً ألول مرة في تاريخ بطوالت أمم أوروبا ،ما أدّى إلى زيادة
عدد األهداف.
ونال الفرنسي أنطوان غريزمان الحذاء الذهبي كأفضل هدّاف في «يورو  ،»2016برصيد  6أهداف بجانب
ّ
الفضي بعد تسجيله ثالثة أهداف
لقب أفضل العب في البطولة ،بينما نال البرتغالي كريستيانو رونالدو الحذاء
وصناعته لهدفين ،فيما اكتفى الفرنسي أوليفيه جيرو بالحذاء البرونزي بعد تسجيله  3أهداف.
وتف ّوق العبو الدوري اإلنكليزي المشاركون في اليورو في التهديف على باقي العبي الدوريّات األوروبية،
سجلها العبو الدوري اإلسباني.
سجل مم ّثلو البريمييرليغ  28هدفا ً مقابل  23هدفاًّ ،
بعدما ّ
وسجل مم ّثلو الدوري األلماني (البوندسليغا)  13هدفا ً بفارق هدف عن العبي الدوري اإليطالي ( ،)12فيما
ّ
أحرز العبو الدوري التركي  7أهداف ،واكتفى العبو الدوري الروسي بتسجيل  4أهداف.

