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LTIMOS NO 
POR FAVOR

22.00 22.00 CROACIA 
MÉXICO

1·01·0

GOL TGOL T

18.00 18.00 HOLANDA 
CHILEGOL TGOL T

22.00 22.00 CAMERÚN 
BRASILGOL TGOL T

BÉLGICA 
RUSIA

2·42·4 COREA 
ARGELIA

1 ƘǾǮǩƘǕ ƧƸƮǭ ǜǡǸǭ Ǽǝ ƚƲƢǲǮǩƗ ǔǊƢƽ ƘƱǷƷȆǩ ǹƸƱƍ ƞǮǽƺǵ ǻƍ 
1 ƘǾǩǷƳ ƚǖǪǩƗ ǧƺƢǖǽ ǼǱƘƜƽȃƗ ƚƮƢǲǮǪǩ ǼƲǽƷƘƢǩƗ ǛƗƴǶǩƗ ƘǾǝ ƴǾǝƗƳ.

L  ICIÓN SE MERECE UNA DESPEDIDA DIGNA

´

Los nuevos 
arcángeles
En un Gran Canaria sitiado, el Córdoba 
sube a Primera con un gol en el 93’ 

1·11·1 LAS PALMAS-CÓRDOBA

ǨǽƳ 
ǼǦƽǸƛ

 أنا أفكر في 
 الجميع،  لكن

  الالعبين ال
 يفكرون سوى
في أنفسهم

ƚƕƗƸǊǩƗ ƞƮǪǆǮǩ

ǼƾǾǭ

932,9

HAY MÁS DE 24.870 VINOS BLANCOS
PARA ARREGLAR EL MUNDO
CON LOS AMIGOTES, PERO SOLO

UN BARBADILLO.

El vino solo se disfruta con moderac ón www.barbadillosolohayuno.com

TENIS ARRANCA WIMBLEDON CON NADAL A PLENO RENDIMIENTO

 أعطى أسيست سمح للمنتخب البرتغالي
من تسجيل التعادل في الدقيقة 95

JOSÉ ANTONIO SANZ

8.00 18.00 
ELE 5 / GOL TTELE 5 / GOL T

إسبانياأستراليا

كريستيانو
على حافة 
اإلقصاء 

2·22·2 EEUU 
PORTUGAL

ǯǸǾǪǭ 
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Nº1 en apuestas de fútbol EMPATE 5’25 € |

AUSTRALIA 8’50 € -
FASE D

2014@›ÌåƗ�€Ɨ@fiƗá„Ïfl
Santiago Segurola Hugo Cerezo

Enviados especiales

Enrique OrtegoPablo GarcíaAlberto Ga CaridadMiguel Ángel Lara Alberto R. Barbero

Fútbol Selección

Curitiba 
Brasil
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للمنتخب سيحدث   الحزين  الوداع 
الروخا   يستقر  حيث  كوريتيبا  في 
المنتخب   بعثة  أسبوعين.  منذ 
في  رحالها  حطت  اإلسباني 
البرازيل  التي تقع جنوب  المدينة  

كبطلة  للعالم، قبل أن تتعرض 
لإلقصاء  المرير في الدور األول. 

عقب تقديم  مبارتين كانتا بمثابة 
الكارثة،  إستقبل فيهما الفريق 

نفس عدد  األهداف التي 
إستقبلها في الثالث  بطوالت 

الماضية : كأس العالم 2010 و  أمم  
أوروبا 2008 و 2012 إنها ضربة  قوية 
و موجعة يصعب التعافي  منها 

بسهولة، 
ضـــــــــــربـــــــــــة جعلت  

التحكم  يصعب  األخير  األسبوع 
عنه  ستسفر  ما  إنتظار  في  به. 
الجلي  من  أستراليا.  مواجهة  
أنها مباراة  تحصيل حاصل، لكن 
هذا  جراح  .ستعمّق  الهزيمة 

المنتخب
اإلجبارية  اإلقامة   من  أيام  خمسة   
خرج  فريق  حول   اإلنطباع  عكست 
من كأس العالم بدون  أن يترك أي 
األخيرة  األيام  البطولة.   في  بصمة 
التحليالت  بالتفسيرات،   زخرت 
كل  تصرف،  كل   واإلنتقادات.. 
محادثة، كل كلمة قد  تم تحليلها 
للوصول  محاولة  في   فائقة  بدقة 

لتفسير ال يمكن تصوره.  

AUSTRALIA-ESPAÑA Una derrota de La Roja 
envenenaría mucho más el ambiente • No jugará 
Xavi en un equipo que necesita recordar su legado

 تشكيلة متوقعة

ƘǾǩƗƸƢƽƍ -
ƞǖǡǸƢǭ ƞǪǾǦǂơ

دكة البدالء

ƘǾǱƘƜƽƑ

أستراليا

4-2-3-1

كوریتیبا Tele5

ƗƳƘƽǥیƘƛ ǻƳ ƘǱیƷ : ƙǖǪǭ
Ż Ʒǥǁ ǛƗǷǱ : ǫǥƭǩƗ

18.00

23. بيبي رينا(31) 
نابولي

1. Ryan (22)
Club Brujas

(BEL)

3. Davidson (22)
Heracles (HOL)

22.
Wilkinson (29)

Jeonbuk
(COR)

19. McGowan (24)
Shandong (CHI)

17. McKay (31)
Brisbane

Roar FC (AUS)

11. Oar (22)
FC Utrecht

(HOL)

13. Bozanic (25)
FC Luzern (SUI)

7. Leckie(23)
FSV Frankfurt (ALE)

10. Halloran (22)
Fortuna

Duesseldorf (ALE)

15. Jedinak (29)
Crystal Palace (ING)

6.
Spiranovic (25)

Western
Sidney (AUS)

5. خوان فران(29) 
أتلتيكو مدريد

2. ألبيول(28) 
نابولي

15. سيرجيو راموس(28) 
ريال مدريد

4. خافي مارتينيز(25)
Bayern (ALE)

7. دافيد فيا (32)
نيويورك سيتي

17. كوكي(22)
أتلتيكو مدريد

20. كازورال(29) 
أرسنال

10.  سيسك(27)
تشيلسي

13. ماتا(26)
مان.يونايتد

5. أزبيليكويتا(24) 
تشيلسي

12. Langerak (P.S.)
18. Galekovic (P.S.)
2. Franjic
8. Wright

5. Milligan
14. Troisi
16. Holland
20. Vidosic

21. Luongo
23. Bresciano
9. Taggart

1. كاسياس
12. دي خيا
3. بيكي
6. إنييستا

8. تشافي
9. توريس
11. بيدرو
14. تشابي

16. بوسكيتس
18. ألبا
19. كوستا
21. سيلفا

بوستیكوجلو فیسینتي دیل بوسكي

إسبانيا

4-1-4-1

جدا،   كبيرة  صدمة  أنها  الواقع 
صدمة تسود أرجاء إسبانيا. نحتاج  

للتحلي بالهدوء حتى نتمكن من    
في  الكبير  اإلخفاق  هذا  هضم 

بالشكل المواتي

دائما،  الحال  هو  كما   
مشهد  تُظهر  الهزيمة  
الذي  عن   تماما  مختلف 
اآلن  اإلنتصار.  لحظة  نراه 
تَظهر  العِ لل والمشاكل 
لم   مكان.  كل  في 
ثالثة  قبل  أحد  يكتشفها 
بدأ  عندما  أسابيع،  

للبرازيل،   رحلته  المنتخب 
أحد كان  ال  عبر واشنطن. 
إنهيار  حدوث  يتخيل  
المخزي،   الشكل  بهذا 
فان  هدف  من  بداية 
الدقيقة  في   بيرسي 
الشوط  عمر  من  األخيرة 
حتى  هولندا  ضد  األول  
المباراة  نهاية 

أمام .تشيلي

سانتياغو سيغوروال
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Precios por apartamento y noche en régimen de solo alojamiento. Estancia mínima de 7 noches, con entrada y salida obligatoria en
sábado o domingo. (*) Descuento aplicado en los precios, válidos para determinadas fechas de los meses publicados. (1) Consulta
planes de financiación. Gastos de gestión (6€ por reserva) no incluidos. Consulta condiciones.

(1)

MARBELLA (MÁLAGA)
MARRIOTT´S MARBELLA BEACH RESORT3

Apartamento 2 dormitorios
(hasta 6 personas)

HASTA 25% DE DESCUENTO (*)

JULIO

218€DE
SD
E

AGOSTO

256€DE
SD
E

Apartamento 1 dormitorio
(hasta 4 personas)

JULIO Y AGOSTO

191€DE
SD
E

El rey de los Pichichis de la selecció

إيسيدرو النغارا

12 20 21 22 23 ھدف26

هدف في المباراة  0,7 por

Emilio Butragueño

po

is de la selección

2

or  هدف في المباراة 0,40 

s de la selección

0 21 22 23 26

Emilio Butragueño

مباراة 56 

ǔøøøǽƳǸơ 
ǣƘøøøƜǂǩƗ

 ميجيل انخيل الرا • كوريتيبا

 أفضل هداف في تاريخ المنتخب
 اإلسباني سيقول اليوم وداعا
 لالروخا. المهاجم اإلسباني
 المخضرم 'دافيد فيا' سيضع حدا
 لمغامرة حافلة باإلنجازات و العطاء
 سجل خاللها 58 هدف في 96
 مباراة. إسمه مكتوب بأحرف من
 ذهب في سجل التصنيف التاريخي
 لهدافين المنتخب اإلسباني منذ
 تسجيل 'باتريسيو' الهدف األول في
 تاريخ المنتخب الوطني في 28
أغسطس 1920

. 

 ƘǾǝ ƴǾǝƗƳ  أفضل هداف في تاريخ المنتخب (58) وداع مع
تحدي : التغلب على مارادونا في كؤوس العالم

مباراة 17 مباراة 20 مباراة  66
هدف في المباراة1هدف في المباراة  0,30

هدف 0,7
في المباراة

مباراة 31

مباراة 69
هدف في المباراة 0,37

ميشال غونزاليسألفريدو دي ستيفانو تلمو ثارّاخوليو ساليناس
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ƟƘǝŲƸ ĆǆĆƢǩƗ Ƿ ƸǵǸƪǩƗ 
ǸǾřƷƘǥ ƻǸǩƷƘǥ 

ǟȆǍȃƗ ǺǪǕ ǨǊǝȁƗ ǨƭƸǾƽ : ǼǝƘǂơ
تقاس   ما  رياضي  عظمة  أن  لو 
بين   يثيرة  الذي  اإلعجاب  بمدى 
كريستيانو  ردد  لما  منافسيه، 
يملك  كان  لو  أنه  مرة  كل  في  
تشافي  وعبقرية  إنييستا 
الكؤوس  نفس  لحقق   بجانبه 
التي  الذهبية  والكرات  األوروبية 

حققها ميسي.  

الذهبية،   الكرات  ذكر  على 
تشافي  مثل  أسطورة 
هيرنانديز  سيعتزل كرة القدم 
أنه  مع  الجائزة،  يحقق   أن  دون 
إستحقها مرات  عديدة، وال أحد 
.منه  أكثر  يستحقها  كان 

عام0102 

هذه  أن  قال  كاسياس 
أن  تستحق  ال  المجموعة  

. تنتهي بهذا الشكل
كنت أتمنى أن يلعب تشافي  
البرازيلي  الجمهور  و  اليوم، 
نعم   . له  يصفق  و   يقف 

تشافي العب  للمنتخب 
اإلسباني، لكنه في ذات الوقت 

يمثل ثراث كرة 

القدم 

 تشافي، شكرا على كل شيء
قدمته، والذي كان عظيما جدا

t @Carpio_Marca 

 17 مايو  ،  اليوم  الذي  لعب  
فيه   برسلونة    على  لقب  

الليغا  في الجولة  األخيرة  من 
البطولة على ملعب  الكامب  

نو .  العب   خط الوسط تشافي 
هيرنانديز  كان يجلس  على  
مقاعد    البدالء . ولعب   ١٣    

دقيقة فقط ،  مثل بديل مؤقت 
يائس. بعد 23 يوم إسبانيا 
تلعب ألجل البقاء على قيد 

الحياة في كأس  العالم ،  
تشافي لم ينل حتى الـ١٣  

دقيقة التي نالها  في مباراته 
األخيره مع برسلونة. أولئك 

الذين يعرفونه جيدا يقولون أنه 
قرر منذ مدة إعتزال اللعب  

دوليا، وقرر تغيير األجواء. في 
كل األحوال تشافي هيرنانديز 

قرر ترك المنتخب و برسلونة 
يتخليا عنه.في الوقت الذي .لم 

 

 

أفضل هو  هيرنانديز  تشافي 
في  البلد  هذه  أنجبته  العب 
قدم  كرة  العب  ككل.  تاريخها 
الحظ  ولحسن  نوعه،  من  فريد 
بالعديد  تعويضه  يتم  سوف 
المميزين   

 

الالعبين من 
 

 

كوكي، مثل  والموهوبين 
فابريغاس.  وسيسك  تياغو 
 : فهم  إساءت  بدون  ولكن 
مثل  العب  أبدا  هناك  ليس 
 الفريق 

 

تشافي هيرنانديز، معه
في  هيمنته  يفرض  كان 
الكرة على  اإلستحواذ  أسلوب 

والضغط على حامل الكرة.

2

إسبانيا-باراجواي 1-0 (كأس العالم جنوب أفريقيا، 07/03/2010)

فيرناندو هييروفيرناندو توريس

إنييستا

سيسك

سيسك

هدف في المباراة 0,32

راؤول غونزاليس دافيد فيـــا

29 37 44

INFOGRAFÍA: Elsa Martín
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مباراة 47
هدف في المباراة 0,57

27 58

مباراة 102
هدف في المباراة 0,43

مباراة 96
هدف في المباراة 0,60

مباراة 109
هدف في المباراة 0,33

مباراة 89 

إختار هدفه في مرمى الباراغواي، كهدفه المفضل.

فيرناندو موريينتيس




