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  يبح��ث اإرن�ست��و فالف��ردي، املدي��ر الفن��ي اجلدي��د 
لرب�سلونة الإ�سب��اين، عن مدافع ملناف�سة جرارد 
بيكيه عل��ى مركزه، ما قد ي�ساع��د على تقوية 
خ��ط دف��اع الفري��ق. وكان بيكي��ه ق��د ع��اد 
لرب�سلون��ة، بعد فرتة ق�ساه��ا يف مان�س�سرت 
يونايت��د الإجنلي��زي، ع��ام 2008، مببلغ 
5 ماليني ي��ورو، لي�سبح جزًءا هاًما من 
كتيب��ة البلوجران��ا خ��الل ال���9 �سن��وات 
الأخ��رة. وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار" 
الربيطاني��ة اأّن فالف��ردي يري��د تطوير 
بيكي��ه، ب�سم لعب اآخ��ر يف خط الدفاع، 
بحي��ث يكون قادًرا عل��ى حتديه، خا�سًة 
اأن ال��دويل الإ�سباين يحاول تقدمي اأف�سل 
م�ستوياته، ليكون جاه��ًزا لبطولة كاأ�س 
واأو�سح��ت   .2018 رو�سي��ا  الع��امل يف 
ال�سحيف��ة اأن فالف��ردي مل يح��دد بع��د 
الأ�سم��اء امُلقرتح��ة يف خط الدف��اع، حيث 
ي�س��ع �سم هيكتور بيلرين، ظهر اأر�سنال، وماركو 
فرات��ي، لع��ب باري���س �س��ان جرم��ان، كاأولوي��ة 
يف �س��وق النتق��الت، ث��م بعد ذلك ياأت��ي التفكر يف 
املدافع. وعقب ف��وز ا�سبانيا على مقدونيا بهدفني مقابل 
هدف يف ت�سفي��ات كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، حتدث 
رامو���س عن بيكي��ه قائ��اًل: كل �سيء ي�س��ر ب�سكل جيد 
م��ع جرارد بيكيه، �سداقتنا ت��زداد قوة مع تقدمنا يف 
ا". وعن  العمر وهذا يظهر ب�سكل وا�سح يف امللعب اأي�سً
الهدف الذي �سجل��ه املنتخب املقدوين يف املباراة قال 
:"رمبا كان علينا اأن نفعل اأكرث مما فعلناه بقليل، كان 
علين��ا ال�ستمرار يف الرتكيز حتى النهاية، كان لدينا 

فر�س لقتل املباراة لكننا مل ن�سغلها جيًدا".

طل��ب الربتغ��ايل كري�ستيانو رونالدو، جن��م ريال مدريد، 
من خورخ��ي مينديز، وكي��ل اأعماله، القي��ام باأي �سيء 
لإمتام عملية انتقاله ل�سفوف مان�س�سرت يونايتد، وفًقا 
لتقاري��ر �سحفية. وذكرت �سحيف��ة "�سن" الربيطانية 

اأّن رونال��دو ا�ستق��ر عل��ى الع��ودة اإىل فريق��ه القدمي، 
وطل��ب م��ن وكي��ل اأعماله ح��ل اأزمته 

مع جوزيه مورينيو، املدير الفني 
لل�سياطني احلمر، والتي حدثت 

امل��درب  موا�س��م  اآخ��ر  يف 
امللك��ي،  الن��ادي  م��ع 
2013.واأ�س��ارت  ع��ام 
ال�سحيف��ة اإىل اأّن باري���س 
�سان جرم��ان يريد تقدمي 

عر���س بقيم��ة 122 مليون 
ورات��ب  اإ�سرتلين��ي،  جني��ه 
�سن��وي ي�س��ل اإىل 26 مليون 
ليكون كري�ستيانو  اإ�سرتليني، 
لل�سوي��دي  خليف��ًة  رونال��دو 

ال��ذي  اإبراهيموفيت���س،  زلت��ان 
اإىل   2016 �سي��ف  يف  رح��ل 

��ا اأن  مان�س�س��رت يونايتد.وذك��رت اأي�سً
رونال��دو جتاه��ل مطالب��ة الفرن�س��ي 
الفري��ق  م��درب  زي��دان،  الدي��ن  زي��ن 
امللك��ي، ل��ه بال�ستم��رار م��ع الري��ال، 

موؤك��ًدا عزمه على مغ��ادرة "�سانتياجو 
برنابيو".وينتظ��ر جمل���س اإدارة الن��ادي 

امللك��ي، برئا�س��ة فلورنتينو بري��ز، انتهاء 
بطول��ة كاأ���س الق��ارات، امُلقام��ة يف رو�سيا، 

والت��ي �سُتلع��ب اآخر مبارياتها ي��وم 2 يوليو/
مت��وز املقب��ل، للحدي��ث م��ع الالع��ب واإقناعه 
بتغي��ر راأيه، وهو م��ا حاول فعل��ه زين الدين 
و�سرجي��و  امللك��ي،  الفري��ق  م��درب  زي��دان، 
رامو���س، قائ��د الري��ال. وكانت نياب��ة مدريد 
ق��د اتهم��ت كري�ستيان��و بالته��رب ال�رضيبي 
د"،  بقيم��ة 14.7 مليون ي��ورو، ب�سكل "متعمَّ
م�س��رًة اإىل اأن��ه ا�ستغ��ل �رضك��ة تاأ�س�ست يف 

ع��ام 2010، كي ُيخفي الدخل الذي حققه 
يف اإ�سباني��ا نظر حقوق ت�سويق �سورته.
وق��ال الدع��اء اإن رونال��دو ته��رب من 
�سلط��ات ال�رضائ��ب مببل��غ 1.4 مليون 
ي��ورو يف 2011، و1.7 ملي��ون ي��ورو 
يف  ي��ورو  ملي��ون  و3.2   ،2012 يف 
2013، و8.5 مليون يورو يف 2014.

ف��از فري��ق بور���س ب�سب��اق لوم��ان 24 �ساعة للتحم��ل للم��رة الثالثة على 
التوايل، بعد تعرث املناف�س تويوتا الذي ف�سل يف حتقيق لقبه الأول.

وحق��ق الفري��ق الأملاين انت�ساره رقم 19، يف حلب��ة �سارت بعد ليلة مثرة 
�سه��دت ان�سح��اب �سيارتني لتويوت��ا يف املقدمة، كما عان��ت �سيارة بور�س 

املت�سدرة من م�سكلة مع تبقي 4 �ساعات على النهاية.
ودف��ع ه��ذا �سي��ارة بور���س الثاني��ة، الت��ي يقودها الأمل��اين تيم��و برنارد 
والنيوزيلندي بريندون هارتلي ومواطنه اإيرل بامرب، اإىل التحرك على نحو 
مفاج��ئ نحو املقدم��ة وحتقيق النت�سار. وكان م�سوؤول��و الفريق ا�ستبعدوا 
فر���س الثالث��ي يف الف��وز م�س��اء اأم���س ال�سبت، بعدم��ا تعر�س��ت �سيارتهم 
مل�س��اكل فني��ة وق�س��ت 90 دقيقة يف امل��راأب، قبل الع��ودة للتناف�س، رغم 

التخلف بفارق نحو 22 لفة عن تويوتا املت�سدرة.
و�سبق لفريق تويوتا احتالل املركز الثاين يف ال�سباق 5 مرات، وكان ياأمل 
يف التتويج هذه املرة لي�سبح ثاين م�سنع ياباين يفوز بال�سباق يف ن�سخته 
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"حكم الفيديو" يخطف األضواء من النجوم في اليوم الثاني لكأس القارات

فلورونتينو بيريز مستمر برئاسة ريال مدريد حتى 2021
 احتف��ظ فلورنتني��و بري��ز مبن�سب��ه رئي�س��ًا لن��ادي ري��ال 
مدري��د الإ�سب��اين بع��د انته��اء مهل��ة الرت�س��ح للمن�سب من 
دون اأن يتق��دم اأي �سخ���س ملناف�ست��ه، وذل��ك بح�س��ب م��ا 
اأعلن الإثنني الن��ادي امللكي املتوج هذا املو�سم بالثنائية. 
وق��ال ري��ال يف بيان "مب��ا اأن اأحداً مل يتق��دم برت�سحه اإىل 
جمل���س الإدارة... نعل��ن ال�سي��د فلورنتنيو بري��ز رودريغيز 
رئي�س��ًا لريال مدريد". واأعلن ريال يف الثامن من حزيران/
يونيو فتح باب الرت�سح لرئا�سته، حمدداً منت�سف ليل الأحد 
الثن��ني كمهل��ة نهائية لتقدمي الرت�سيح��ات.  ويف حال اأكد 
ن��ادي العا�سمة الثنني عدم تق��دم اأي مر�سح ب�سكل ر�سمي 

ملناف�س��ة بريز )70 عام��ًا(، �سيعاد انتخ��اب بريز لولية 
اأخرى متتد لأربعة اأع��وام، علمًا اأنه اأعيد انتخابه بالتزكية 
اأي�س��ًا عام 2013. واأم�سى رجل الأعمال الرثي القادم من 
ع��امل املقاولت، 15 عامًا يف رئا�س��ة النادي حامل الرقم 
القيا�سي يف عدد األق��اب دوري اأبطال اأوروبا )12(. وتوىل 
بري��ز الرئا�س��ة للم��رة الأوىل ع��ام 2000 وا�ستم��ر حت��ى 
2006، وانتخ��ب جم��دداً يف 2009 وا�ستم��ر يف من�سبه 
دون انقط��اع من��ذ ذلك احل��ني. ويف الع��ام 2012 وخالل 
عه��د بري��ز، تبنى الن��ادي اإ�سالح��ات �سددت م��ن �رضوط 
الرت�سح للرئا�سة، يف خطوة لقيت اعرتا�سات وا�سعة. وبات 

عل��ى الراغبني يف الرت�سح للرئا�س��ة اأن يكونوا من الأع�ساء 
املالك��ني لأ�سه��م يف النادي لع�رضين عام��ًا اأو اأكرث، بعدما 
كان��ت الف��رتة ال�سابقة 10 اأعوام فقط. كم��ا على كل مر�سح 
اأن يك��ون قادراً ماديًا على تاأمني جزءاً من ميزانية النادي 
م��ن ح�سابه اخلا�س، وه��و ال�رضط الذي يجع��ل الأ�سخا�س 
القادري��ن عل��ى الرت�س��ح له��ذا املن�سب معدودي��ن. وخالل 
وليته الأخرة، اأحرز ريال مدريد لقب دوري اأبطال اأوروبا 
ثالث مرات خالل اأربعة موا�سم )2014 و2016 و2017( 
واأرب��ع م��رات اإجماًل )اللقب الأول يف عه��د بريز يعود اىل 
2002(. كم��ا ت��وج بلق��ب ال��دوري الإ�سباين �س��ت مرات، 

اآخره��ا يف املو�س��م املن���رضم. و�سيك��ون بري��ز اأمام حتد 
كب��ر يف الأيام املقبلة اإذا �سح��ت التقارير ال�سحافية عن 
ني��ة النجم الربتغ��ايل كري�ستيانو رونال��دو مغادرة النادي 
ال��ذي ان�سم اإلي��ه يف 2009 قادمًا م��ن مان�س�سرت يونايتد 
الإنكلي��زي، ب�سب��ب مالحقته اأمام الق�س��اء الإ�سباين بتهمة 

التهرب ال�رضيبي.
وح�س��د ري��ال مدري��د 12 لقب��ا من��ذ اأن عاد بري��ز لتويل 
رئا�س��ة النادي للم��رة الثانية، وبالإ�ساف��ة اإىل ال�ستة التي 
2000-( الأوىل  الرئا�سي��ة  فرتت��ه  يف  امللك��ي  حققه��ا 

18 لقبا. اإىل  2006( لرتفع العدد الإجمايل 

كرستيانو يختار فريقه المقبل

"بورش" يفوز بسباق لومان للفورموال 

وكيله: دوناروما مهدد بالقتل !

موراي: أتمنى المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020

 ك�سف مينو رايول، وكيل اأعمال الإيطايل جيانلويجي 
دوناروما، حار�س مرمى ميالن، اأ�سباب رف�سه متديد 
عق��ده م��ع "الرو�سونري"، وال��ذي ينتهي يف 2018. 
واأعل��ن مارك��و فا�سوين، املدي��ر العام لن��ادي ميالن، 
اخلمي���س املا�س��ي، ر�سمًي��ا، ف�س��ل عملي��ة متديد عقد 
دوناروم��ا، بعد الجتماع مع راي��ول يف مقر النادي، 
وتقدمي مي��الن عر�س لتجديد التعاقد ملدة 5 �سنوات، 

براتب �سنوي قدره 4 ماليني يورو.
وق��ال راي��ول، يف ت�رضيحات نقلته��ا �سحيفة "ديلي 
�ست��ار" الربيطاني��ة: "مل جن��دد عق��د دوناروم��ا لأّنه 
تعر���س وعائلت��ه للتهدي��د، ومور�س��ت علي��ه العدي��د 
م��ن ال�سغوطات لأج��ل ال�ستمرار يف مي��الن، مل يكن 
الأم��ر متعلًق��ا بالناحي��ة املالي��ة اإطالًق��ا، لك��ّن ه��ذا 

الأ�سلوب الذي اتبعته الإدارة مرفو�س متاًما". وتابع: 
"ميالن لديه ميزاني��ة تليق بفريق كبر، ودوناروما 
لع��ب كبر، وحاول��ت الو�سول حلل��ول تر�سي جميع 

الأطراف، لكن الأمور مل تتم بال�سورة املنا�سبة".
يونايت��د  ومان�س�س��رت  الإيط��ايل  يوفنتو���س  وي�سع��ى 
الإجنلي��زي وري��ال مدري��د الإ�سب��اين، للح�س��ول على 

خدمات دوناروما خالل ال�سيف اجلاري.
واألق��ت جمموع��ة م��ن اجلماه��ر املح�سوبة عل��ى اإيه 
�سي مي��الن باأموال مزيفة عل��ى دوناروما، وو�سفوه 
باأن��ه "دولروم��ا"، م�س��اء اأم�س الأحد، خ��الل مباراة 
منتخ��ب اإيطاليا مع الدمن��ارك يف بطولة اأوروبا حتت 
21 عاًما، املقامة يف بولندا، رًدا على رف�س الالعب 
جتدي��د عق��ده. وب��دوره امت��دح جيج��ي دي بياجي��و، 

مدرب منتخب اإيطاليا حتت 21 عاًما، حار�س الفريق، 
جيانلويج��ي دوناروم��ا، ب�سبب هدوئه خ��الل واقعة 

اإهانته من قبل بع�س اجلماهر اأثناء مباراة اإيطاليا 
والدمن��ارك، يف بطولة اأوروب��ا لل�سباب. وكانت 

جمموع��ة من اجلماهر قد األقت باأموال مزيفة 
عل��ى دوناروما، حار�س مرم��ى ميالن، الذي 
ا جديًدا من ناديه لتجديد عقده،  رف�س عر�سً
وو�سف��وه باأن��ه "دولروم��ا". وحدث��ت تلك 
الواقعة خالل ال�سوط الأول من املباراة، يف 
مدينة كراكوف البولندي��ة. وذكرت و�سائل 
اإعالم اإيطالية اأن امل�سجعني، الذين وجهوا 
اإهان��ات للحار���س، هم اأع�س��اء يف رابطة 

جماهر ميالنو ببولندا.

 يوا�سل اندي م��وراي، امل�سنف الأول على العامل، 
اللعب طاملا ظل حمتفظ��ا بلياقته البدينة، وياأمل 
اأن يقوده حبه لريا�سة التن�س، حل�سد ثالث ميدالية 
اأوملبي��ة، وذل��ك يف طوكي��و 2020. وقال موراي، 
ال��ذي يخو�س ا�ستعداداته الأخرة للدفاع عن لقب 
بطولة وميبلدون "طاملا اأنني جاهز وب�سحة جيدة 
وا�ستمتع باللعب، فاإنني �ساأبذل ق�سارى جهدي". 
وتابع "ل اأري��د ان اأتوقف يف غ�سون عامني. اأريد 
اأن اأوا�سل اللعب. عندما اأخو�س املباريات اأحاول 
الرتق��اء مب�ست��واي". ويعتق��د الالع��ب البالغ من 
العمر 30 عاما، الذي يتطلع لنتزاع لقبه ال�ساد�س 
يف بطولة كوينز، ليزيد من الرقم القيا�سي امل�سجل 
با�سمه، اأن الفوز بثالث ميدالية ذهبية اأوملبية يعد 

هدف��ا واقعيا، لكنه لن يتعامل مع��ه باعتباره من 
قبي��ل امل�سلمات. وقال موراي "يح��دوين الأمل اأن 
اأوا�سل اللعب يف الدورة الأوملبية املقبلة. ل اعتقد 
اأن هذا �سيمثل املعيار الذي �ساأحكم به على توقيت 

اعتزايل، وما اإذا كنت �ساأعتزل اأم ل".
وتاب��ع "�ساأرك��ز فقط عل��ى حماولة بل��وغ الدورة 
الأوملبي��ة املقبل��ة. رمبا ل اأكون �سم��ن الت�سنيف 
الأوملب��ي، رمبا يك��ون هناك املزيد م��ن الالعبني 

الربيطانيني الذين ي�سبقونني يف الوقت احلايل".
وانطلق��ت بطول��ة كوين��ز الت��ي يعتربه��ا كثرون 
مرحل��ة ا�ستعدادي��ة مهم��ة قبل بطول��ة وميبلدون، 
ثال��ث بط��ولت اجلراند �س��الم الأرب��ع الكربى هذا 
املو�س��م، يف لندن، ويع��د الربيطاين اأن��دي موراي 

امل�سن��ف الأول عاملي��ا، ه��و الأوفر 
حظا للفوز بها والحتفاظ بلقبها، 

الإ�سب��اين  عنه��ا  يغي��ب  فيم��ا 
رافائيل ن��ادال. ويتطلع موراي، 
الع��ام  بالبطول��ة  ت��وج  ال��ذي 

املا�س��ي، بعد تغلب��ه يف النهائي 
عل��ى الكن��دي ميلو���س راونيت���س، 

بنتيجة 7-6 )7-5( و4-6 و6-3، 
اإىل اأن ي�سب��ح الالعب الوحيد الذي يفوز 

ببطولة كوينز 6 مرات، علما باأن الأمريكي 
ج��ون ماك��رو ف��از به��ا 5 م��رات، بواقع 
يف  وم��رة  الفردي��ة،  املناف�س��ات  يف   4

مناف�سات الزوجي. 

 كان الي��وم الث��اين م��ن كاأ�س الق��ارات يف كرة القدم 
املقام��ة يف رو�سيا، تاريخيًا بع��د الحتكام اإىل حكم 
الفيدي��و امل�ساع��د ثالث م��رات يف املبارات��ني اللتني 
اأقيمتا يف قازان ومو�سكو. وهي املرة الأوىل التي يتم 
فيها الحتكام اإىل هذه التكنولوجيا يف بطولة كربى 
للمنتخب��ات الأوىل، لت�س��اف اىل تل��ك امل�ستخدم��ة 
ملعرف��ة اإذا كان��ت الك��رة جت��اوزت خ��ط املرمى، يف 
م�سعى للتخفيف م��ن الأخطاء التحكيمية التي ظلمت 
الكثر م��ن املنتخبات يف البط��ولت الكربى و�سوًل 

اأحيانًا اإىل حد اإخراجها من املناف�سة.
وا�ستخدم��ت هذه التقني��ة الأح��د يف مباراتي ت�سيلي 
والكام��رون )-2�سفر(، والربتغ��ال واملك�سيك )-2

.)2
واأكد املدرب الإ�سباين ملنتخب ت�سيلي خوان انطونيو 
بيت�س��ي اأن "ردود الفع��ل الأوىل )بع��د اتخ��اذ ق��رار 
ا�ستناداً اإىل اإع��ادة الفيديو( مرتبطة باجلزء العاطفي 
املحي��ط بكرة القدم ولك��ي يتغر ذلك، يحت��اج الأمر 

لبع�س الوقت من اأجل العتياد عليه".
وح�سم��ت ت�سيلي مواجهتها م��ع الكامرون -2�سفر 

يف اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الثانية يف 
مب��اراة األغى خ��الل عل حكم الفيدي��و امل�ساعد هدف 
التق��دم لإدواردو فارغا���س يف الث��واين الأخ��رة من 

ال�سوط الأول بداعي الت�سلل.
واحتفل الت�سيليون بالهدف واأكمل الفريقان املباراة 
قب��ل اأن يح�سل احلكم الأ�سا�سي على اإ�سارة من غرفة 
حك��م الفيدي��و امل�ساعد الذي اكت�سف ع��رب العادة اأن 
فاغار���س كان مت�سل��اًل، فاألغ��ي اله��دف كم��ا ح�سل 
يف املب��اراة الأوىل الت��ي اأقيمت الأح��د بني الربتغال 
واملك�سي��ك )2-2( ح��ني األغ��ي ه��دف مداف��ع اأبطال 

اأوروبا بيبي يف ال�سوط الأول.
اإل اأن حك��م الفيديو امل�ساعد عو�س على فارغا�س يف 
الوق��ت ب��دل ال�سائع م��ن املباراة واحت�س��ب له هدفا 

األغاه بداية حكم الراية.
وطبق��ت تكنولوجي��ا الفيدي��و للم��رة الأوىل يف كاأ�س 
الأول/ كان��ون  يف  الياب��ان  يف  لالأندي��ة  الع��امل 
دي�سمرب املا�سي، ويف مباراة جمعت منتخبي فرن�سا 

وا�سبانيا يف 28 اذار/مار�س املا�سي.
وواجه��ت اخلطوة انتق��ادات وخالف��ات يف مونديال 

الأندي��ة ب��دت جلية خالل هدف �سجل��ه مهاجم ريال 
مدري��د الإ�سباين الربتغ��ايل كري�ستيان��و رونالدو يف 

الوق��ت ب��دل ال�سائع �سد كل��وب اأم��ركا املك�سيكي، 
حي��ث مت احت�ساب��ه يف الوهل��ة الأوىل من طرف حكم 

ال�ساحة، ثم األغي ب�سب��ب الت�سلل قبل اأن يتم احت�سابه 
بع��د ف��رتة، ما ت�سب��ب بلغط و�سوء فهم ب��ني الالعبني 

واحلكم واحلكم امل�ساعد امل�سوؤول عن الفيديو.
ويف مب��اراة منتخب��ي فرن�س��ا واإ�سبانيا، ف��از الأخر 
بهدفني لدافيد �سيلفا وج��رار دولوفيو. واألغى احلكم 
ه��دف دولوفي��و يف ب��ادئ الأمر بداع��ي الت�سلل، لكن 
تقني��ة الفيدي��و اأك��دت اأن اله��دف �سحي��ح خالفًا ملا 
ج��اءت علي��ه نتيج��ة مراجعة ه��دف لفرن�س��ا �سجله 
اأنط��وان غريزم��ان يف الدقيق��ة 48 واألغ��ي بداع��ي 

الت�سلل بف�سل م�ساعدة الفيديو.
و�ستطب��ق ه��ذه التقني��ة يف نهائي��ات كاأ���س الع��امل 
2018 يف رو�سي��ا وه��ي ت�ستعم��ل يف اأربع حالت 
فق��ط: بعد ت�سجيل هدف، يف حال��ة ركلة اجلزاء، منح 
بطاق��ة حمراء مبا���رضة اأو لت�سحيح خط��اأ يف حتديد 

هوية لعب تعر�س للعقوبة.
ومل يك��ن حك��م الفيديو هو م��ن خطف الأنظ��ار فقط، 
فاأن ت�سجيل الأه��داف يف الدقائق الأخرة كانت من 

العناوين البارزة اي�سًا.
الع��ربة  واأن  اخلت��ام  يف  يك��ون  امل�س��ك  اأن  ُيق��ال   

باخلواتيم، وق��د تبلورت املقولتان ب�سكل جلّي �سمن 
فعالي��ات الي��وم الث��اين م��ن كاأ���س الق��ارات رو�سيا 
FIFA 2017؛ فقد جاءت اأربعة من الأهداف ال�ستة 
الت��ي �سهدها الي��وم بعد الدقيق��ة الثمانني. و�ساهمت 
الت�سديدات يف الأنفا���س الأخرة يف تعادل الربتغال 
واملك�سيك، لتبقى رو�سيا مت�سدرة للمجموعة الأوىل. 
اأم��ا ت�سيلي فق��د انتقل��ت اإىل قمة املجموع��ة الثانية 

عقب فوزها بثنائية نظيفة على ح�ساب الكامرون.
واأع��رب املدّرب��ان يف املب��اراة الأوىل ع��ن ر�ساهما 
لتقا�س��م النق��اط واأق��ّرا اأن النتيج��ة تعك���س بالفع��ل 
التوازن والتكافوؤ يف اللعب. ويف حقيقة الأمر، مل يكن 
اأي فريق من الفريقني يف قمة عطائه لكن كان هناك 

حما�س كاٍف خّلف اإثارة وت�سويقًا حقيقيني.
وج��اءت ه��ذه الإث��ارة وه��ذا الت�سوي��ق يف الدقائ��ق 
الأخ��رة من عمر اللقاء، حي��ث �سجل هيكتور مورينو 
ه��دف التع��ادل للمك�سيك خ��الل الوقت ب��دل ال�سائع 
بع��د اأن �سّج��ل �سيدريك هدفًا بت�سدي��دة تغّر م�سارها 
خ��الل الدقيقة 86 وبدا اأنه ح�س��م الفوز للربتغال يف 

.FIFA مباراتها الأوىل �سمن كاأ�س القارات

فالفيردي يبحث عن منافس 
لبيكيه


