
 اأعلن الرئي�س الربتغايل مار�س��يلو ريبيلو دي �سوزا 
ع��ن من��ح العب��ي املنتخب الربتغ��ايل لك��رة القدم 
و�س��ام ال���رف بعد ف��وز الفريق بلق��ب كاأ�س االأمم 
االأوروبي��ة )ي��ورو 2016( بفرن�س��ا اثر ف��وزه على 
نظ��ره الفرن�س��ي -1�س��فر يف املب��اراة النهائي��ة 

للبطولة.
كم��ا اأ�س��ادت و�س��ائل االإع��ام الربتغالي��ة بالفوز 
التاريخ��ي حي��ث اأح��رز الفريق اللق��ب االأول له يف 

البطوالت الكبرة.
عل��ى   ، "ريك��ورد" الربتغالي��ة  وذك��رت �س��حيفة 

موقعه��ا باالنرتنت، "دم��وع كري�س��تيانو رونالدو 
لاإحب��اط بعد االإ�س��ابة حتول��ت اإىل دم��وع الفرح 
باللقب" يف اإ�س��ارة اإىل دموع رونالدو اثر اإ�س��ابته 
املبكرة يف املباراة والتي اأجربته على اخلروج من 

اللعب يف الدقيقة 25.
واأ�س��ارت �س��حيفة "اأو جوجو" اإىل الهزمية املوؤملة 
يف  اليون��اين  نظ��ره  اأم��ام  الربتغ��ايل  للمنتخ��ب 
نهائي يورو 2004 بالربتغال، واأو�س��حت: "العبو 
الربتغ��ال اأجن��زوا االآن ما عجزوا ع��ن حتقيقه اأمام 

اليونان".

الق��دم مقع��ده يف  لك��رة  الربتغ��ايل   حج��ز املنتخ��ب 
بطول��ة كاأ���س الق��ارات 2017 برو�س��يا اثر ف��وزه على 
النهائي��ة  املب��اراة  يف  �س��فر   /  1 الفرن�س��ي  نظ��ره 
لبطول��ة كاأ���س االأمم االأوروبية )يورو 2016( بفرن�س��ا 
واأ�س��بح  االأوىل.  للم��رة  االأوروب��ي  باللق��ب  وتتويج��ه 
املنتخ��ب الربتغ��ايل �س��ابع املتاأهلني لكاأ���س القارات 

الت��ي تق��ام يف رو�س��يا منت�س��ف العام 
املقبل وذلك قب��ل عام واحد من بطولة 

كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا .
وكان املنتخ��ب الرو�س��ي حج��ز مكانه يف 
البطولة ب�س��فته ممثل البلد امل�س��يف كما 
حج��ز املنتخب االأمل��اين مقع��ده يف كاأ�س 

الق��ارات ب�س��فته حام��ل لق��ب كاأ���س العامل 
2014 بالربازيل. واأ�س��بح املنتخب الربتغايل هو 

الفريق االأوروبي الثالث يف كاأ�س القارات 2017 فيما 

ميثل املنتخ��ب االأ�س��رتايل القارة االآ�س��يوية واملنتخب 
النيوزيلندي احتاد اأوقيانو�س��ية واملنتخب املك�س��يكي 
والو�س��طى  ال�س��مالية  )اأمري��كا  كون��كاكاف  احت��اد 
والكاريبي(. واملنتخب الت�س��يلي قارة اأمريكا اجلنوبية. 
وحتدد بطولة كاأ�س االأمم االأفريقية 2017 يف اجلابون 
املنتخ��ب الثامن يف كاأ�س الق��ارات 2017 .وهذه هي 
امل��رة االأوىل الت��ي يخو�س فيه��ا املنتخ��ب الربتغايل 
فعالي��ات كاأ���س القارات بعدما ف�س��ل يف التاأهل الأي من 
الن�س��خ الت�س��ع ال�س��ابقة. وجت��رى قرع��ة بطول��ة كاأ�س 
القارات يف 26 ت�رين ثان/نوفمرب املقبل مبدينة 
كازان الرو�س��ية. وتق��ام فعالي��ات البطولة من 
17 حزيران/يوني��و اإىل الثاين من متوز/
يولي��و 2017 باأرب��ع م��دن رو�س��ية 
هي مو�س��كو وكازان و�سوت�سي 

و�سان بطر�سربج.

 عل��ى غ��رار م��ا فعله اأ�س��طورة ك��رة القدم الفرن�س��ي 
مي�س��يل باتين��ي قب��ل 32 عام��ا عندما تف��وق على 
جميع املهاجمني وانتزع لقب هداف ن�سخة 1984، 
خطف مواطنه اأنطوان جريزمان االأ�سواء من اجلميع 
يف بطول��ة كاأ���س االأمم االأوروبي��ة )ي��ورو 2016( 

بفرن�سا وتوج هدافا للبطولة.
مل يك��ن باتين��ي راأ�س��ا للحربة يف هج��وم املنتخب 
1984، لكن��ه تف��وق عل��ى جمي��ع  الفرن�س��ي ع��ام 
املهاجم��ني م��ن موقعه كاع��ب خط و�س��ط مهاجم، 
و�س��جل 9 اأه��داف ليعتل��ي �س��دارة ه��دايف البطولة 
حمقق��ا الرقم القيا�س��ي لعدد االأه��داف التي يحرزها 
اأي العب يف ن�س��خة واحدة على مدار تاريخ بطوالت 

كاأ�س االأمم االأوروبية.
وبع��د اأكرث من 3 عق��ود كاملة، حقق جريزمان ما مل 
يحققه االآخرون يف خمتلف الن�س��خ االأخرى للبطولة، 
و�س��جل 6 اأهداف كما �س��نع هدفني، وت�س��در قائمة 
هدايف امل�س��ابقة ليكون �س��احب ثاين اأف�سل ر�سيد 
اإال  يف ن�س��خة واح��دة بالبطول��ة وال يتف��وق علي��ه 

باتيني.
القائم��ة التالي��ة تو�س��ح �س��جل الهدافني عل��ى مدار 

الن�سخ املختلفة للبطولة
يورو 1960: الفرن�س��ي فران�س��وا هيوت - ال�سوفيتي 
فالينت��ني اإيفان��وف ومواطن��ه فيكت��ور بونيديلنيك 
- اليوج�س��ايف مي��ان جاليت���س ومواطن��ه درازان 

يركوفيت�س )بر�سيد هدفني لكل منهم(.
ي��ورو 1964: املجري فرنك بيني ومواطنه دي�س��و 
نوف��اك واالإ�س��باين خي�س��و�س ماريا بريدا )بر�س��يد 

هدفني لكل منهم(.
دزاييت���س  دراج��ان  اليوج�س��ايف   :1968 ي��ورو 

)هدفان(.

يورو 1972: االأملاين جرد مولر )4 اأهداف(.
يورو 1976: االأملاين ديرت مولر )4 اأهداف(.

يورو 1980: االأملاين كاو�س األوف�س )3 اأهداف(.
يورو 1984: الفرن�سي مي�سيل باتيني )9 اأهداف(.

ي��ورو 1988: الهولن��دي مارك��و ف��ان با�س��ن )5 
اأهداف(.

ي��ورو 1992: الدمناركي هرنيك الر�س��ن - االأملاين 
كارل هاين��ز ريدل - الهولن��دي ديني�س بركامب - 

ال�سويدي توما�س برولني )3 اأهداف لكل منهم(.
يورو 1996: االنكليزي اأالن �سرر )5 اأهداف(.

 - كلويف��رت  باتري��ك  الهولن��دي   :2000 ي��ورو 
اليوج�س��ايف �س��افو ميلو�س��يفيت�س )5 اأه��داف لكل 

منهما(.
يورو 2004: الت�سيكي ميان بارو�س )5 اأهداف(.

يورو 2008: االإ�سباين ديفيد فيا )4 اأهداف(.
 - ماندزوكيت���س  ماري��و  الكروات��ي   :2012 ي��ورو 
االأملاين ماريو جومي��ز - االإيطايل ماريو بالوتيللي 
- الربتغ��ايل كري�س��تيانو رونال��دو - الرو�س��ي اآالن 
دزاجوييف - االإ�س��باين فرناندو توري�س )3 اأهداف 

لكل منهم(.
يورو 2016: الفرن�سي اأنطوان جريزمان )6 اأهداف(.

 يح�س��ل كل العب باملنتخب الربتغايل لكرة القدم 
عل��ى 275 األ��ف ي��ورو كمكاف��اأة على الف��وز بلقب 

كاأ�س االأمم االأوروبية )يورو 2016( بفرن�سا.
وت��وج املنتخ��ب الربتغ��ايل باللقب اث��ر تغلبه على 
نظ��ره الفرن�س��ي -1�س��فر يف املب��اراة النهائي��ة 
للبطول��ة والت��ي امتدت لوقت اإ�س��ايف بع��د انتهاء 

الوقت االأ�سلي بالتعادل ال�سلبي.
وذكرت �س��حيفة "اإيبوال" الربتغالية الريا�سية اأنه 
مع اإ�سافة "م�روف اجليب" لاعبي الفريق خال 
ف��رتة البطولة، يكون كل العب ق��د جنى نحو 300 

األف يورو من م�ساركته يف هذه البطولة.
ويح�سل االحتاد الربتغايل للعبة يف الفرتة املقبلة 
عل��ى 25 مليون يورو من االحت��اد االأوروبي للعبة 
)يويف��ا( هي اإجم��ايل قيم��ة اجلائزة املالي��ة التي 

يح�سل عليها حامل اللقب.

وينتظر اأن ت�س��اهم هذه اجلائزة يف توفر مكافاآت 
العبي الفريق التي جرى الت�ساور ب�ساأنها قبل بداية 
البطول��ة وذلك بني م�س��وؤويل االحتاد الربتغايل من 
ناحي��ة وكبار العبي الفريق والطاقم التدريبي قبل 
بداي��ة البطول��ة. ورغ��م خ�س��ارته يف النهائي، تبلغ 
اجلائ��زة املالي��ة الت��ي �سيح�س��ل عليه��ا املنتخب 
الفرن�س��ي 23 ملي��ون ي��ورو وه��و رقم م�س��ابه ملا 
ح�س��ل علي��ه املنتخب االإ�س��باين عندما ت��وج بلقب 

يورو 2012.
و�س��هدت ي��ورو 2016 توزي��ع 301 ملي��ون يورو 
على خمتل��ف املنتخبات ال�24 التي �س��اركت فيها 
مقاب��ل 196 مليون يورو هي اإجمايل اجلوائز التي 
�س��هدتها بطولة يورو 2012 التي اقت�ر فيها عدد 
امل�س��اركني عل��ى 16 منتخب��ا و184 مليون يورو 

يف ن�سخة 2008.

وطبقا لقيمة اجلوائز اجلديدة التي متنح للمنتخبات 
امل�س��اركة يف البطولة، كان من املمكن اأن يح�س��د 
املنتخ��ب املتوج باللق��ب 27 مليون ي��ورو مقابل 

.2012 23 مليون يورو يف ن�سخة 
ولك��ن تع��ادل املنتخ��ب الربتغ��ايل يف مباريات��ه 
الثاث بال��دور االأول )دور املجموعات( حرمه من 
1.5 ملي��ون يورو ليقت�ر ر�س��يده االإجمايل من 
اجلوائز املالية يف البطولة احلالية على 25 مليون 
ي��ورو مقابل 23 ملي��ون يورو للمنتخب الفرن�س��ي 
الفائ��ز باملركز الثاين. وطبقا لنظام توزيع اجلوائز 
املالي��ة يف البطول��ة، يح�س��ل كل م��ن املنتخب��ات 
امل�س��اركة يف البطول��ة عل��ى ثماني��ة مايني يورو 
باإجم��ايل 192 ملي��ون يورو بخ��اف مليون يورو 
ع��ن كل ف��وز و500 األف ي��ورو ع��ن كل تعادل يف 

مباريات دور املجموعات.

وم��ع تق��دم البطولة ل��اأدوار الفا�س��لة، ال حت�س��ل 
املنتخبات امل�ساركة يف هذه االأدوار على مكافاآت 
عن الفوز والتعادل ويحل مكانها جوائز مالية لكل 
دور من االأدوار الفا�س��لة حيث يح�س��ل كل منتخب 
ي�س��ارك يف دور ال�س��تة ع�ر على 1.5 مليون يورو 
ي�س��اف اإليها 2.5 مليون يورو لكل منتخب �سارك 
يف دور الثماني��ة واأربع مايني ي��ورو لكل منتخب 

�سارك يف املربع الذهبي.
ويح�س��ل الفائز باللقب على ثماني��ة مايني يورو 
اإ�س��افية فيما يح�سل الو�سيف على خم�سة مايني 
ي��ورو. وخ��ال مباري��ات ال��دور االأول، وزعت 36 
ملي��ون يورو هي اإجمايل مكاف��اآت الفوز والتعادل 
عل��ى املنتخب��ات ال24 امل�س��اركة يف ه��ذا ال��دور 
بواقع �س��تة مايني ي��ورو يف كل م��ن املجموعات 

ال�ست.
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حصاد المونديال األوروبي.. أرقام وحقائق بعد انتهاء يورو 2016
وير�س��د التقري��ر التايل، عددا من احلقائ��ق واالأرقام املهمة 

يف البطولة، والتي جاءت كالتايل: 
الفرق امل�س��اركة: 24 منتخبا )فرن�س��ا- �سوي�را- األبانيا- 
رومانيا- ويلز- اإجنلرتا- �س��لوفاكيا- رو�س��يا- اأملانيا- 
بولندا- اأيرلندا ال�س��مالية- اأوكرانيا- كرواتيا- اأ�س��بانيا- 
تركي��ا- الت�س��يك- اإيطاليا- بلجي��كا- اأيرلندا- ال�س��ويد- 

املجر- اأي�سلندا- الربتغال- النم�سا(.
املدن امل�س��يفة: ع�ر م��دن )باري�س- مار�س��يليا- ليون- 
�س��انت اتيان- ليل- �س��ان دوين- بوردو- تولوز- ني�س- 

لن�س( .
البطل: املنتخب الربتغايل.

اأ�س��حاب املراكز االأربع االأوىل: الربتغال- فرن�س��ا- اأملانيا 

وويل��ز. نتيج��ة املب��اراة النهائي��ة: الربتغال × فرن�س��ا 1 / 
�س��فر بعد التمديد لوقت اإ�س��ايف ت�س��كيلة املباراة النهائية: 
الربتغال: روي باتري�سيو- �سيدريك �سواريز- بيبي- جوزيه 
فونتي- رافاييل جريرو- وليام كارفالو- اأدريان �س��يلفا 
)ج��واو موتيني��و ق 66(- ج��واو ماري��و- ريناتو �سان�س��يز 
)اإي��در لوبي��ز ق 79(- لوي���س ن��اين- كري�س��تيانو رونالدو 

)ريكاردو كواريزما ق25(.
فرن�س��ا: هوجو لوري�س- بكاري �س��انيا- لوران كو�سيلني- 
�س��امويل اأومتيت��ي- باتري�س اإيف��را- ب��ول بوجبا-بلي�س 
ماتويدي- مو�س��ى �سي�س��وكو )اأنتوين مار�س��يال ق 110(- 
اأنط��وان جريزم��ان- دمي��رتي بايي��ه )كينج�س��لي كوم��ان 

ق58(- اأوليفيه جرو )اأندري جينياك ق 78(.
عدد مباري��ات البطولة: 51 مباراة ع��دد االأهداف بالبطولة 
: 108 اأه��داف متو�س��ط التهدي��ف: 12ر2 ه��دف للمب��اراة 

الواحدة.
هداف البطولة: الفرن�سي اأنطوان جريزمان )�ستة اأهداف( .

اأك��رث الاعبني �س��ناعة لاأه��داف: البلجيكي اإي��دن هازارد 
والويلزي اآرون رامزي )اأربعة اأهداف لكل منهما( .

اأكرث الفرق حتقيقا لانت�س��ارات: املنتخب الفرن�سي )خم�سة 
انت�سارات(.

اأقل الفرق حتقيقا لانت�س��ارات: النم�س��ا والت�سيك ورومانيا 
ورو�سيا وال�سويد واأوكرانيا )با انت�سارات( .

اأك��رث الف��رق تعر�س��ا للهزائ��م: اأيرلن��دا ال�س��مالية واأوكرانيا 
)ثاث هزائم(.

اأقل الفرق تعر�س��ا للهزائم: بولندا و�س��وي�را والربتغال )با 
هزائم( .

اأكرث الفرق حتقيًقا للتعادالت: الربتغال )اأربعة تعادالت( .
اأك��رب عدد من النقاط يف دور املجموعات: كرواتيا وفرن�س��ا 

واأملانيا وبولندا )�سبع نقاط( .
اأق��ل ع��دد م��ن النق��اط يف دور املجموع��ات: اأوكراني��ا )با 
نقاط( املنتخب االأكرث ت�سجيا لاأهداف: فرن�سا )13 هدفا( 

.
املنتخب االأقل ت�سجيا لاأهداف: اأوكرانيا )با ر�سيد( .

املنتخب االأكرث ا�ستقباال لاأهداف: اأي�سلندا )ت�سعة اأهداف( .
املنتخب االأقل ا�ستقباال لاأهداف: اإيطاليا وبولندا و�سوي�را 

)هدفان(.
املنتخ��ب �س��احب اأف�س��ل ف��ارق اأه��داف : فرن�س��ا )ثمانية 

اأهداف( .
املنتخب �ساحب اأ�سواأ فارق اأهداف: اأوكرانيا )- 5 اأهداف( .
اأكرب عدد من االأهداف يف مباراة: فرن�سا × اأي�سلندا 5 / 2 .

اأك��رب ر�س��يد اأه��داف يف مب��اراة: �س��بعة اأهداف )فرن�س��ا × 
اأي�سلندا 5 / 2( .

لعنة اللمسة 
األخيرة  وداعا 

يورو

 رغ���م تواجد اأنط���وان جريزم�ن، هداف ك�أ����س الأمم الأوروبية لكرة 
الق���دم )ي���ورو 2016( �سم���ن �سف���وف املنتخ���ب الفرن�س���ي، اأخفق 
الفري���ق وجن���م هجومه يف حتقيق الهدف امل�أم���ول من البطولة التي 
اأقيم���ت بفرن�س�، ليكون اللق���ب من ن�سيب املنتخ���ب الربتغ�يل الذي 
تغلب على نظريه الفرن�سي -1�سفر يف املب�راة النه�ئية التي اأقيمت 
على ملع���ب اإ�ست�د "دو فران�س" يف �س����ن دوين وح�سمت يف الوقت 

الإ�س�يف.
وحرم املنتخب الربتغ�يل نظريه الفرن�سي من التتويج ب�للقب للمرة 
الث�لث���ة على الت���وايل يف البط���ولت الكربى التي تق�م عل���ى اأر�سه، 

حيث اأحرزت فرن�س� لقبي يورو 1984 وك�أ�س الع�مل 1998 .
وك�ن الف���وز يف املب�راة هو الأول للربتغ�ل على فرن�س� منذ 41 ع�م� 

والأول على الإطالق يف البطولت الكربى.
وج�ءت اآخر ثالثة انت�س�رات لفرن�س� على الربتغ�ل، وذلك يف الدور 
قب���ل النه�ئي لكل م���ن ي���ورو 1984 وي���ورو 2000 وك�أ�س الع�مل 
2006، ب�سق الأنف�س وك�ن احل�ل كذلك يف مب�راة اأم�س لكن الفوز 
ك�ن من ن�سيب الربتغ�ل حيث ح�سمت املب�راة بهدف وحيد من اإيدير 

لوبيز ج�ء يف الدقيقة 109.
وبدت فر�سة فرن�س� يف الفوز اأكرث قوة لدى خروج النجم الربتغ�يل 

كري�ستي�نو رون�لدو خالل ال�سوط الأول ب�سبب الإ�س�بة.
لكن الهجوم الفرن�س���ي القوي بقي�دة اأنطوان جريزم�ن، الذي �سجل 
�ستة اأهداف يف البطولة، وج���د �سعوبة يف تفكيك الدف�ع الربتغ�يل 

وعندم� جنح يف ذلك، ا�سطدم بت�ألق احل�ر�س روي ب�تري�سيو.
وق����ل ديديه دي�س�ن املدير الفني للمنتخب الفرن�سي، والذي ك�ن على 
و�س���ك اأن ي�سبح اأول من يتوج ب�للق���ب الأوروبي كالعب )يف يورو 
2000( وكمدرب "اإنه اأمر �سعب للغ�ية. افتقدن� لبع�س احليوية... 

ولكنن� �سنعن� عددا من الفر�س اجليدة ومل ن�ستغل معظمه�".
وق����ل هوج���و لوري����س ح�ر����س مرم���ى وق�ئ���د املنتخ���ب الفرن�سي: 
اأك���رث بكثري من فر�سه���م، لكنن� مل نك���ن ح��سمني  "�سنعن���� فر����س 
ب�ل�س���كل الك�يف." و�سكلت البطولة فر�سة ذهبية للمنتخب الفرن�سي 
كي يحقق العودة على اأر�سه من خالل التتويج ب�للقب، بعد اخلروج 
املخ���زي م���ن بطولة ك�أ����س الع����مل 2010 الذي �سهد مت���ردا لالعبني 
�س���د املدير الفني رامي���ون دومينيك وكذلك بعد اأزم���ة ا�ستبع�د جنم 
الهجوم كرمي بنزمية ب�سبب تورطه يف ق�سية ابتزاز وبعد الهجم�ت 
الإره�بية التي ا�ستهدف���ت الع��سمة ب�ري�س يف ت�سرين ث�ن/نوفمرب 
امل��س���ي. ولك���ن رغم ت�أل���ق الكتيب���ة الهجومية التي ت�س���م جريزم�ن 
ودميي���ري ب�يي���ه واأوليفيه ج���ريو وب���ول بوجب�، اأخف���ق املنتخب 

الفرن�سي يف حتقيق الهدف امل�أمول وفقد اللقب ل�س�لح الربتغ�ل.
وحق���ق املنتخ���ب الفرن�سي انت�س����رات ح�سمت يف الأوق����ت الق�تلة 
اأم����م روم�ني� واألب�ني� وتع����دل �سلبي� مع �سوي�سرا ثم حقق انت�س�را 
مث���ريا اأم����م اأيرلن���دا يف دور ال�ست���ة ع�سر حيث ح���ول ت�أخره بهدف 
اإىل الف���وز 2 1-. ورفع املنتخ���ب الفرن�سي �سقف توقع�ت جم�هريه 
ب�س���كل ه�ئ���ل اإثر الفوز عل���ى اأي�سلن���دا 5 2- يف دور الثم�نية وعلى 
املنتخب الأمل����ين بطل الع�مل 2 -�سفر يف الدور قبل النه�ئي، عندم� 
�سجل جريزم�ن هديف الفريق، رغم تفوق املنتخب الأمل�ين يف الأداء 

و�سن�عة الفر�س خالل اأغلب فرات املب�راة.
وك�ن���ت اجلم�ه���ري الفرن�سية ب�نتظ�ر تتويج جه���ود املنتخب ب�لفوز 
يف النه�ئي لكنه �سقط اأم�م نظريه الربتغ�يل الذي مل ي�سبق له الفوز 

ببطولة كربى.

 اأ�سدل ال�ست�ر على الن�سخة 
اخل�م�سة ع�سر لبطولة ك�أ�س 

الأمم الأوروبية )يورو 
منتخب  بفوز   ،)2016

الربتغ�ل بلقب البطولة، على 
ح�س�ب فرن�س�، البلد امل�سيف 

للم�س�بقة التي اأقيمت من 
الع��سر من يونيو/حزيران 

اإىل الع��سر من يوليو/متوز 
.2016

الجورنال - متابعة

مكافأة تتويج ضخمة والمنتخب األوكراني الوحيد الذي خرج مفلسا
جدل المالعب

 اأكد مدافع املنتخب الربتغايل لكرة القدم بيبي، اأن زميله 
االإلهام  كان م�سدر  الفريق  قائد  رونالدو  كري�ستيانو 
على  �سفر   /  1 الثمني  الفوز  يف  للفريق  بالن�سبة 
لبطولة  النهائية  املباراة  يف  الفرن�سي،  املنتخب 

كاأ�س االأمم االأوروبية )يورو 2016( بفرن�سا.
و�سجل البديل اإيدر لوبيز، هدف املباراة الوحيد يف 
للمباراة  االأ�سلي  الوقت  انتهاء  بعد   109 الدقيقة 

بالتعادل ال�سلبي.
ظل  لكنه  لاإ�سابة،   25 الدقيقة  يف  رونالدو  وخرج 

ي�سجع الفريق بحرارة من على مقاعد البدالء.
جنمنا  فقدنا  �سعًبا  الو�سع  "كان  بيبي:  وقال 
هز  ميكنه  ال��ذي  ال��اع��ب  خ�رنا  الرئي�سي. 
ال�سباك يف اأي وقت. ولكن العناية االإلهية 
امللعب.  اأر���س  على  قاتلنا  �ساعدتنا. 
اأجل رونالدو  تعاهدنا على الفوز من 

وفزنا من اأجله".
"عانينا  ب��ي��ب��ي:  واأ����س���اف 
كثرا. كانت مباراة ع�سيبة 
اأنها  نعلم  كنا  ومتوترة. 
كما  �سعبة.  �ستكون 
امل��ب��اراة،  قبل  قلت 
ع���ل���ي���ن���ا ال���ع���م���ل 
ك���ث���را وال����ت����زام 
مثلنا  ال��ت��وا���س��ع. 
ب��ل��دن��ا ك��ل��ه. اإن��ه 
العديد  ي�سم  بلد 
املهاجرين  م��ن 
ل��ك��ن��ن��ا م��ث��ل��ن��ا 
علمونا  اجلميع. 

الت�سحيات".

بيبي: تعاهدنا على الفوز باليورو من أجل 
كريستيانو رونالدو

الرئيس البرتغالي يمنح وسام 
الشرف لالعبي منتخب بالده

البرتغال سابع المتأهلين لكأس القارات 2017  )6( أهداف خلدت جريزمان في تاريخ 
بطوالت اليورو


