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اكتمال فريق النجوم اللبنان ّيين لـ«مباراة العمر»
ك��وك��ب��ة م��ن ن��ج��وم ك���رة ال��ق��دم
فريق واحد
اللبنانيّة ستجتمع في
ٍ
لمواجهة نجوم العالم في «مباراة
العمر» ،التي سيستضيفها ملعب
مجمع ف���ؤاد ش��ه��اب ال��ري��اض��ي في
جونية في العاشر من أيلول المقبل.
ال��ف��ري��ق ال����ذي ي��ت��ق �دّم��ه ال��ق��ائ��د
التاريخي لمنتخب لبنان رضا عنتر
سيجمع أبرز األسماء التي م ّرت على
الساحة المحلّية ،وهو أمر بات واقعا ً
مع دع��وة نجو ٍم إضافيّين لخوض
ال��م��ب��اراة ال��م��رت��ق��ب��ة ،ال��م��ت��و ّق��ع أن
يحتشد لها اآلالف لمتابعة نجومهم
ّ
المفضلين.
وك���ان رئ��ي��س ش��رك��ة «أراب��ي��ك��ا
سبورت» صاحب المبادرة لتنظيم
هذا الحدث المميّز ،عدنان ياسين ،قد
وجه الدعوة إلى نجم النجمة السابق
ّ
جمال الحاج ،وقائد الحكمة السابق
فؤاد حجازي ،وم��د ّرب الصفاء بطل
لبنان إميل رستم ،لالنضمام إلى
فريق النجوم اللبنانيّين .وتواجد

«ال�ساحل» في بحر متالطم الأهواء

الثالثي المذكور مع عنتر والحارس
ال��س��اب��ق زي����اد ال��ص��م��د وال��ن��ج��م
صاحب الشعبية الكبيرة موسى
حجيج في لقا ٍء جمعهم بياسين،
ح��ي��ث أ ّك���د الجميع أنّ م��ا ينتظر
الجمهور اللبناني سيكون مناسبة
استثنائية ال تتك ّرر ،داعين محبّيهم
لمواكبتهم وتشجيعهم ولقاء النجوم
العالميّين.
وف���ي وق����تٍ س��ي��ن��ض� ّم ف��ي��ه إل��ى
الفريق اللبناني أيضا ً فيصل عنتر،
مالك حسون ،وارط���ان غ��ازاري��ان،
محمد قصاص وبول رستم ،يُنتظر
أن تكشف «أراب��ي��ك��ا س��ب��ورت» في
األسبوع المقبل عن اسمين كبيرين
آخرين سينض ّمان إلى فريق نجوم
العالم ،وهما سبق أن ف��ازا بكأس
ال��ع��ال��م ،لتكتمل بالتالي صفوف
الفريق ال��ذي سبق أن و ّق��ع العبوه
عقودا ً أ ّك��دوا من خاللها مشاركتهم
في «المباراة المرتقبة».

} إبراهيم وزنه
في الذكرى السنو ّية الخمسين لتأسيسه ،يعيش
ن��ادي شباب الساحل أزم��ة إدار ّي��ة وتمويليّة طفت
أخبارها في الفترة األخ�ي��رة ف��وق صفيح ساخن،
ففي ضوء ما أعلنه رئيسه منذ ست سنوات األستاذ
سمير دب��وق خ�لال حفل إف�ط��ار ال�ن��ادي السنوي،
ّ
أترشح لرئاسة النادي ...
حيث قالها بصراحة« :لن
ولكنّني لن أبخل على دعمه قدر استطاعتي» ،ومنذ
تلك األمسية الرمضانيّة وأج��واء النادي أصبحت
أكثر من ملبّدة ،ال بل محاطة بفيض من التساؤالت
والتك ّهنات .فدبوق يأمل في زيادة عدد المم ّولين،
�س �ب��ل ال�م�س��اع��دة ليستمر
وال �ب �ح��ث ال �ج� ّ
�دي ف��ي ال� ُّ
النادي سفيرا ً كرو ّيا ً فوق العادة ألبناء ساحل المتن
الجنوبي ،كما الرئيس السابق الدكتور فادي عالمة،
الذي يأمل بالمحافظة على بقاء النادي مش ّعا ً تحت
أض ��واء ال��درج��ة األول���ى ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مجموعة
الغيارى الذين يتمنّون أن ال يشهدوا «بداية النهاية»
للنّادي األح��ب على قلوبهم ،كما أنّ الحضور في
حفل اإلفطار لم يكن على قدر طموحات أهل الدار.
وفي هذا السياق ،يؤ ّكد عالمة في لقاءاته وجلساته

باق في موقعه حتى 2018
لوف ٍ

بكامل لياقته وجرأته في مقاربة المواضيع المطروحة
والقضايا الساخنة في األلعاب القتالية ،يح ّل رئيس
االتحاد اللبناني للفنون القتالية (أم أم اي) ،السيد خليل
نصور ،ضيفا ً على برنامج «بروح رياضية» الذي يقدّمه
ّ
نصار في تمام الساعة الثامنة والنصف من
الزميل رشيد ّ
مساء اليوم عبر محطة (أن بي أن) ،وعلى جدول الحوار
المرتقب ،سيعلن نصور جملة من المق ّررات الجريئة التي
ا ّتخذها اتحاده في جلسته األخيرة ،باإلضافة إلى الحديث
عن أجواء االتحاد والتغييرات التي طرأت والبطوالت التي
ّ
نظمها والهفوات المرتكبة من قبل البعض .وكعادته ،أعلن
شعاره قبل الحوار «ما بيصح إلاّ الصحيح  ...وممنوع
سرقة الجهود وهضم الحقوق».

مد ّرب �أجنبي لقيادة «ال�شانفيل»

نادي الحكمة في م�أزق واالنقالب بات و�شيك ًا
شلهوب ،ويبدو أ ّنها ليست في وارد القبول بفتات ،علما ً أ ّنها إذا
أرادت يمكنها إجراء مناقصة لمن يرغب في استثمار األرض ألمور
رياضيّة ،أي مالعب ومنشآت رياضية ،وتحصل على أضعاف ما
يعرضه بعض المستفيدين!
وعلى صعيد األزمة الماليّة في الحكمة ،وبعد النكث بتسديد
راتب شهر في آخر حزيران الماضي ،بدأ االستياء واضحا ً على
بعض الالعبين الذين كانوا ينتظرون نهاية حزيران ليك ّذبوا
اإلدارة ،وهو ما جعل مق ّربين من األمين العام للنادي ميشال
الخوري يشيعون أ ّنه مع عضوين في اإلدارة ق� ّرروا االستقالة
ّ
المنظم الذي يما َرس على اإلدارة من قِبل
احتجاجا ً على الكذب
الداعمين المفترضين ،وهو ما سيؤدّي إلى عواقب وخيمة ،ومنها

في حال عدم دفع مستحقات الالعب إيلي اسطفان ،مواجهة
قرار «الفيبا» منع الحكمة من التعاقدات الدولية ،ما يعني أنّ «
األخضر» لن يتعاقد مع العبين أجانب إلاّ المو ّقعين على عقود
معه (تيريل ستوغلين فقط) ،وفي حال استمرار عدم الدفع
السطفان سيُصار إلى حظر التعاقدات العامة عن النادي!
أزمة الحكمة تتفاقم ،والوعود بتأمين الميزانيّة تبيّن أ ّنها مج ّرد
دعاية انتخابية ،وكما تبيّن أنّ كل ما كانت تقوله المعارضة في
وصح ما يُقال عن أنّ الحقيقة
النادي صحيح ،وهو بات مو ّثقاً،
ّ
م ّرة ومؤلمة أحيانا ً كثيرة ،حتى أنّ بعض الجماهير بدأت تقول
هذا الكالم علنا ً عبر مواقع التواصل االجتماعي وتعطي المعارضة
ح ّقها .يبدو أنّ االنقالب على هذا الواقع المرير بات وشيكاً.

ا�ستدعاء  32العب ًا من �أ�صل  95لت�شكيل «الأولمبي»
بعد إجراء سلسلة من االختبارات والتجارب
طالت  95العبا ً ت ّم استدعائهم من قِبل األندية
وم��ن جميع ال��م��ح��اف��ظ��ات ،اس��ت��دع��ى م��د ّرب
منتخب لبنان األولمبي المونتنيغري ميليك
كوريس  32العبا ً لاللتحاق بتمارين المنتخب
استعدادا ً لالستحقاقات المقبلة ،غالبيّتهم من
أندية الدرجة األول��ى ،وه��ذه قائمة الالعبين

المدع ّوين:
ـ هادي خليل ،أحمد الشامي وعلي بحر (من
التضامن صور) .يوسف جشي ،محمد فنيش،
ان���درو ق��زي وحسين إسماعيل (ال��ص��ف��اء).
سيمون غاتا ،جوزيف لحود وأليكس بطرس
(السالم زغرتا) .محمد سعيد ،حكمت زين،
محمد نصر الدين وأسعد سبالني (شباب

الساحل) .زاه��ر حسن ،علي فحص ،جمال
خليفة وحسين منذر (العهد) .علي الموسوي
وه���ادي فيتروني (النبي ش��ي��ت) .مصطفى
ك��س��اب ،حسين ش��رف ال��دي��ن وح��س��ن مهنا
(ال��ن��ج��م��ة) .م��وس��ى الطويل وق��اس��م الشوم
(األن��ص��ار) .إبراهيم الحاج (المبرة) .مجد
خليفة (الراسينغ) .مارك مهنا (الحكمة) .أيمن

غوارديوال يرف�ض التفريط بزاباليتا وكوالروف
رفض اإلسباني بيب غوارديوال ،مد ّرب فريق مانشستر سيتي فكرة االستغناء عن ظهيريّ فريقه
حال ّيا ً بسبب رغبته في ضمان إيجاد البديل أوالً.
فبحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» ،فإنّ غوارديوال طالب إدارة نادي السيتي بعدم التفريط
بالعبيه ،األرجنتيني زاباليتا ،والصربي كوالروف ،ولو بصفة مؤ ّقتة واستمرارهما مع الفريق حتى
يت ّم التعاقد أوال ً مع بدي ٍل لكليهما ،ث ّم تت ّم الموافقة على بيعهما.
والجدير ذكره أنّ الفيلسوف بيب يرغب في ترحيلهما هذا الصيف ،بسبب عدم قناعته بمردودهما،
ّ
تخطى حاجز الثالثين.
وكذلك بسبب تقدّم عمرهما ،حيث أنّ كليهما قد
ويقترب «السيتيزنز» من إبرام انتدابات لمركزيّ الظهير األيمن واأليسر اللذين يشغرهما زابليتا
وكوالروف ،حيث سيسعى لض ّم اإلنكليزي ستونز العب إيفرتون الذي يجيد اللعب في مركزيّ قلب
السواء ،كما سيفاوض البرازيلي بيريز الظهير األيسر لفريق تورينو.
الدفاع والظهير األيمن على ّ
يؤجل أيّة
يُذكر أنّ الالعبَين لديهما عروضا ً لالنتقال إلى فرق أخرى ،لكن قرار غوارديوال سوف ّ
مخططات لهما ،حيث ارتبط ك��والروف باالنتقال إلى بيشكتاش التركي ،بينما دخل زاباليتا في
مفاوضات مع فريق العاصمة اإليطالية روما لالنتقال إليه.

الفرن�سي لوكا�س دين في �صفوف بر�شلونة ر�سمي ًا
أعلن نادي برشلونة اإلسباني عبر موقعه الرسمي
عن تعاقده مع الالعب الفرنسي لوكاس دي��ن ،العب
نادي باريس سان جيرمان ،والذي كان ُمعارا ً الموسم
الماضي إلى نادي روما اإليطالي.
ويأتي ذلك في خطوة مه ّمة من المد ّرب اإلسباني لويس
إنريكي من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق ،وخصوصا ً
مركز الظهير األيسر الذي كان يعاني الموسم الماضي من
تواجد جوردي ألبا فقط.
ُتع ّد تلك الصفقة هي الثالثة للعمالق الكتالوني هذا
الصيف ،الذي يرغب في تعزيز صفوفه كاملة من أجل
العودة للفوز بالبطولة األوروبية الموسم المقبل بعد
أن كان حامل اللقب ،و ُت � ّوج بها غريمه ريال مدريد في
الموسم األخير.

ب ��أنّ ال�ج�ه��ود منصبّة ل �ت��دارك أزم ��ة م�ت��و ّق�ع��ة ،مع
الجدي عن مصادر تمويل،
السعي الحثيث للبحث
ّ
م��ع ت �ش��ري��ع األب � ��واب أم���ام ال�م�ه�ت� ّم�ي��ن .والجدير
ذكره أنّ الساحل أنهى موسمه األخير في المركز
ال �س��ادس م��ع تقديم جملة م��ن ال �ع��روض الطيّبة،
فالمجموعة الموجودة تض ّم نخبة من المخلصين
للفريق ،ال��ذي من المتو ّقع أن ُيمسك بد ّفته الفنيّة
الحاج محمود حمود بعدما التحق مد ّربه السابق
موسى حجيج بنادي الراسينغ .اجتماع اليوم تحت
سقف ش ّد العصب و»نجدة الفريق» سيكون بمثابة
نقطة االنطالق إليجاد الحل الدائم الذي ُيبعد القلق
المستمر عن مسيرة «األزرق» ،فهل سينجح عالمة
في تدوير الزوايا وتوسيع بيكار الدّعم؟ المطلوب،
المضحين من
إض��اف��ة أس �م��اء ج��دي��دة إل��ى ق��ائ�م��ة
ّ
أموالهم وأوقاتهم وأعمالهم ،فهل هناك من يسمع
الصوت ويلبّي النداء؟
الساحل اليوم في بحر متالطم ،أينكم يا أبناء
الساحل  ...م��ن فعاليّات وبلديات ورج��ال أعمال
وغيارى ،أتريدون أن يلتحق الساحل بالبرج ،لتغيب
الضاحية الشموس ع��ن أع ��راس ال�ك��رة اللبنانيّة؟
سؤال برسم من يه ّمه أمر الساحل.

ن�صار
ن�صور �ضيف ر�شيد ّ
خليل ّ

أ ّكد االتحاد األلماني لكرة القدم ،أنّ يواكيم لوف مستمر في منصبه مد ّربا ً لمنتخب المانشافت ،حتى
نهاية عقده بحلول العام  2018على األقل.
طي صفحة «يورو »2016
وا ّتفق لوف مع رئيس االتحاد األلماني ،راينهارد غريندل ،على ضرورة ّ
بعد تحليلها ،والتفكير في مونديال روسيا .2018
وقال غريندل« :ثقتنا غير محدودة في لوف ،ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق نجاحات في
المستقبل تحت قيادته».
ومن جانبه ص ّرح لوف قائالً« :على الرغم من خيبة أملنا في اليورو ،إلاّ أنّ الفريق لم يخذلنا ،وكان
متوسط أعمار العبيه األصغر في البطولة ،وما زلت عند رأيي في أ ّنه فريق ذو قدرات كبيرة ،وأنا متأ ّكد
ّ
من أ ّنه سيحقق بطوالت عدّة ...أحلم باالستمرار مع هذا الفريق حتى نهائيّات كأس العالم  2018في
روسيا».
يُذكر أنّ االتحاد األلماني لم يتط ّرق إلى مناقشة موضوع استمرار لوف في تدريب المنتخب األلماني،
إلاّ أنّ تصريحات أطلقها المد ّرب بعد خسارته في الدور قبل النهائي ليورو  2016أمام فرنسا بهدفين
نظيفين ،أثارت بعض الشكوك حول نيّته البقاء مع المنتخب حتى نهاية عقده.
وتو ّلى يواكيم لوف منصب المدير الفني بعد كأس العالم  2006التي استضافتها ألمانيا ،بعد أن
كان مساعدا ً ليورغن كلينسمان.
وقاد لوف الماكينات األلمانية خالل  10سنوات إلى الدور نصف النهائي م ّرتين ،والمباراة النهائيّة
مرة واحدة في بطولة األمم األوروبيّة ،وكذلك الدور قبل النهائي لكأس العالم مرة واحدة ،باإلضافة
إلى الفوز بكأس العالم في البرازيل عام .2014
وح ّقق المنتخب األلماني تحت قيادة يواكيم لوف  90انتصارا ً مقابل  23هزيمة في  137خاضها
حتى اآلن ،وسيبدأ رحلة الدفاع عن لقبه في الرابع من أيلول المقبل ،بمواجهة النروج في التصفيات
المؤهّ لة إلى كأس العالم .2018

ذكرت مصادر موثوقة في إدارة نادي الحكمة أنّ األمور أصبحت
أكثر تعقيدا ً في النادي ،واألجواء إلى مزيد من التأ ّزم لعدم التزام
بعض المق ّربين من القلعة الخضراء بوعودهم ،لجهة تأمين
الدعم المالي وعقود رعاية ،كما أ ّكدوا ووعدوا قبل االنتخابات
األخيرة ،حيث بدؤوا يربطون التمويل بنيل حق استثمار أرض
عين نجم الموضوعة بتص ّرف النادي وبأسعار زهيدة ال تتعدّى
تتقصد
روات��ب حفنة من الالعبين سنو ّياً ،وك��أنّ هذه الجهات
ّ
إيصال األمور في النادي إلى الحضيض لدفع اإلدارة إلى مطالبة
مطرانيّة بيروت المارونية بالقبول بمنح هؤالء حق استثمار
األرض بأي سعر كان ،علما ً بأنّ المطرانية رفضت سابقا ً مبالغ
كبيرة من فريق عمل جورج شلهوب نجل الرئيس الراحل هنري
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وكانت الصفقة األولى للفريق هذا الصيف هي إعادة
الع��ب ال��وس��ط ال��ش��اب دينيس س��واري��ز ،بينما كانت
الصفقة الثانية هي دعم الخط الدفاعي الذي كان يعاني
كثيرا ً بقلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي العب
نادي ليون الفرنسي.
يُذكر أنّ صاحب الـ 22عاما ً كان قد قدّم أدا ًء جيدا ً مع
ذئاب روما في الموسم الماضي ،وشارك مع الفريق في
 42مباراة في مختلف المسابقات ،وذلك بعد أن أمضى
موسمين مع العمالق الباريسي وال��ذي لعب له 43
مباراة.
كما أ ّنه قد شارك منتخب بالده في بطولة يورو ،2016
والتي خسر بها المنتخب الفرنسي المباراة النهائيّة أمام
نظيره البرتغالي بهدف مقابل ال شيء.

لمروك (ط��راب��ل��س) ،حسن دي��ب (اإلص�لاح)
وخليل خناط (االجتماعي).
وحدّد المد ّرب يوم األربعاء المقبل ( 20تموز
الحالي) موعدا ً إلج��راء أول حصة تدريبيّة
للمنتخب في تمام الساعة ( 4.45عصراً)
على أرض ملعب بئر حسن مقابل المدينة
الرياضيّة.

تسري في أروقة نادي الشانفيل ديك المحدي أخبار
عن نيّة اإلدارة التعاقد مع مد ّرب أجنبي لقيادة فريق كرة
السلّة في الموسم المقبل بدال ً من المد ّرب الوطني غسان
سركيس ،خصوصا ً بعدما استطاعت اإلدارة الحاليّة،
وبعد جهود كبيرة ،تسديد المستح ّقات المالية لالعبيها
والجهاز الفني واإلداري ،وقبول معظم الالعبين بقرار
اإلدارة حسم نسبة  20في المئة من هذه المستح ّقات.
ورغم ما قيل عن قبول سركيس وولديه كارل ورالف
باقتطاع نسبة الـ  20في المئة ،وهو أمر لم يتأ ّكد بعد،

ف��إنّ ميزانية الموسم المقبل التي ب��دأت اإلدارة تتل ّمس
تفاصيلها لن تتعدّى الـ 600ألف دوالر ،ما يعني أنّ على
اإلدارة السير بين النقاط لتشكيل فريق «على ق ّد الحال»،
وهو األمر الذي ال يمشي مع سركيس الذي يريد دائما ً فريقا ً
منافساً ،وهو ما لم تستطع اإلدارة تح ّمله ماليا ً حتى اآلن.
يحضر فريقا ً
ّ
تصح الشائعات ،أو يكون سركيس
فهل
ّ
منافسا ً «عالس ّكيت»؟ األيام المقبلة ستكشف الحقيقة ،لكن
الحقيقة األكيدة أنّ الشانفيل سيكون في الموسم المقبل في
الدرجة األولى بفريق طموح.

فوز ثالث و�ساحق
لنا�شئي «ال�س ّلة» على «الليبي»
ح ّقق منتخب لبنان للناشئين لكرة
السلة (تحت  18سنة) فوزه الثالث
ف��ي م��ب��ارات��ه الثالثة ضمن بطولة
العرب التي ُتقام في اإلسكندرية،
على نظيره الليبي بفارق  31نقطة
(.)65-96
وج��������اءت ن��ت��ي��ج��ة األرب��������اع:

"،19-28
و.65-96
هذا ،وخاض منتخب األرز مباراته
ال��راب��ع��ة أم��س أم��ام ال��ج��زائ��ر ،فيما
مباراته الخامسة ض ّد مصر س ُتقام
غدا ً الجمعة.
وي��أت��ي االستحقاق العربي في
و،29-47

و52-76

إطار استعدادات المنتخب اللبناني
للناشئين للمشاركة في بطولة آسيا
(تحت  18سنة) ،التي ستستضيفها
العاصمة اإليرانية طهران بين 22
و 31تموز الحالي ،والمؤهّ لة إلى
بطولة العالم لهذه الفئة العمرية في
العام .2017

ّ
ي�ستهل تدعيم �صفوفه بجاد فتال
«االجتماعي»
رص صفوفه مبكراً ،ض ّم فريق
في سياق سعيه إلى ّ
االجتماعي ،تاسع الدوري اللبناني في الموسم الماضي،
العب خط الوسط جاد فتال ( 22عاماً) رسم ّياً ،وذلك في
باكورة صفقاته للموسم الجديد الذي سينطلق في مطلع
شهر أيلول المقبل.
وفتال العب لبناني مقيم في غانا ،ولن يكون الوحيد من
خارج لبنان ،إذ سيضم االجتماعي أيضا ً العبا ً لبنانيا ً آخر
مقيم في البرازيل ،من المتو ّقع أن يصل إلى طرابلس خالل
األيام المقبلة.

وسيُشارك فتال مع االجتماعي في ك��أس التحدّي
التنشيطية في آب المقبل ،حيث سيلعب الفريق الشمالي
في مجموعة واحدة مع التضامن صور العائد إلى دوري
األضواء ،والراسينغ ثامن الدوري الموسم الماضي.
وك���ان االجتماعي ق��د م���دّد تعاقده م��ع قلب دفاعه
الغاني آدم ماساالشي ،فيما استغنى عن مواطنه أوبوكو
دايفيد أوسي ،في حين انتقل مواطنهما نيكوالس كوفي
إلى العهد في صفقة أث��ارت الجدل في الوسط الكروي
المحلّي.

جوائز مال ّية غير م�سبوقة في «تن�س» �أميركا
سجلت بطولة أميركا المفتوحة
ّ
ل��ل��ت��ن��س ،راب����ع ب��ط��والت ال��غ��ران��د
س�لام األرب��ع الكبرى ،رقما ً قياس ّيا ً
ف��ي الجوائز المالية ،وأعلنت عن
تخصيص  46مليون دوالر كجوائز
للمشاركين في البطولة.
وباتت بطولة أميركا المفتوحة
األعلى في القيمة اإلجماليّة لجوائزها
الماليّة في تاريخ الرياضة ،إذ زادت

القيمة اإلجمالية للجوائز نحو  10في
المئة عن نسختها السابقة.
وبنا ًء على المستجدّات ،سيحصل
الفائز بلقب الفردي على  3.5مليون
دوالر ،في الوقت ال��ذي حصل فيه
آندي موراي وسيرينا ويليامز على
 2.65مليون دوالر لكل منهما بعد
فوزهما بلقب بطولة ويمبلدون هذا
األسبوع.

وسيحصل ال��خ��اس��ر ف��ي ال���دور
األول على  43ألف و 300دوالر ،فيما
سيحصل المشارك في المربع الذهبي
على  875ألف دوالر ،والوصيف على
 1.76مليون دوالر .وستكون نسخة
بطولة أميركا المفتوحة التي س ُتقام
في الفترة المحدّدة من  29آب إلى
 11أيلول هي األولى التي ُتقام تحت
سقف ّ
مغطى.

لقطة «اليورو» الم� ّؤثرة
قام طفل برتغالي ،في مشهد مؤثر جداً ،بمواساة شاب
فرنسي «حزين» كانت الدموع تنهمر من عينيه عقب
خسارة منتخب ب�لاده أم��ام البرتغال في نهائي بطولة
كأس األمم األوروبية لكرة القدم .2016
وظهر طفل صغير بقميص المنتخب البرتغالي في
مقطع لفيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي وهو
مشجع فرنسي شاب أجهش بالبكاء،
يربّت على كتف
ّ
حيث قام باحتضانه لمواساته بعد الهزيمة الثقيلة التي

مني بها منتخب «الديوك» ،وتبادل معه الفرنسي المشاعر
َ
اإلنسانية.
وأبهر الطفل البرتغالي العالم بالروح الرياضيّة الرائعة
التي تحلّى بها «إنها الساحرة المستديرة» ،التي تعكس
مشجعو
الصورة الحقيقية التي يجب أن يتحلّى بها
ّ
اللعبة األكثر شعبيّة في العالم ،علما ً أ ّنه في البطولة ذاتها
شهدنا أعمال شغب بين جماهير المنتخبات المتنافسة في
بداياتها ،وخصوصا ً ما حصل بين الروس واإلنكليز.

