
ــور إىل  ــة العب ــا بطاق ــب كرواتي ــز منتخ حج
ــىل  ــوزه ع ــد ف ــم، بع ــي كأس العال ــف نهائ نص
ــة  ــح بنتيج ــات الرتجي ــيا برضب ــب روس منتخ
ــيل بهدفني لكل  ــد انتهاء الوقت األص (3-4) بع
ــن  ــة م ــات دور الثماني ــار منافس ــا، يف اط منهم
ــف النهائي  ــا يف نص ــل كرواتي ــال، لتقاب املوندي

املنتخب اإلنجليزي.
ــيف نتيجة املباراة يف  ــح دينيس تشريش أفتت
ــة، ثم عدل أندريه  ــديدة رائع الدقيقة 31 من تس
ــف  ليضي  ،39 ــة  الدقيق يف  ــة  الكف ــش  كراماريت
ــروات  للك ــي  الثان ــدف  اله ــدا  في ــوي  دوماج
بالدقيقة 101، ثم يعيد ماريو فرنانديز النتيجة 

للتعادل بالدقيقة 115.
ــىل  ــالت ع ــي تعدي ــب الكروات ــرى املنتخ أج
ــة  ــاراة املاضي ــا املب ــاض به ــي خ ــكيلة الت التش
ــش بدال من  ــارشاك كراماريت ــام الدنمارك، ب أم
بروزوفيتش العب االرتكاز، كما أحدثت روسيا 
ــودة  بالع ــب  اللع ــة  ــدة يف طريق ــريات عدي تغي

لالعتماد عىل 4-2-3-1.
ــني يف الربع  ــىل أداء املنتخب ــاد التحفظ ع س
ــيطر املنتخب الكرواتي  ــاعة األوىل، حيث س س
ــة  سياس دون  ــب،  امللع ــط  وس يف  ــرة  الك ــىل  ع

هجومية واضحة، يف حني بدا الروس منظمني يف 
الخط الخلفي.

ــة  البدني ــوة  الق ــتغالل  اس ــروس  ال ــاول  ح
للمهاجم دزيوبا الفتتاح نتيجة اللقاء بالدقيقة 
ــن فرنانديز  ــتقبل كرة عرضية م ــا اس 16، بعدم

ولكن لم يتعامل معها بالشكل األمثل.
ــري مجدية عىل  ــاوالت كرواتيا غ ــاءت مح ج
ــد ماريو  ــد املهاجم الوحي ــى، حيث لم يج املرم
ــط،  ــاندة من العبي الوس ــش أي مس مانزوكيت

ــاركة الثنائي مودريتش وراكيتيتش  يف ظل مش
كالعبي ارتكاز.

كان الجناح األيمن ريبيتش العنرص األنشط 
ــبب يف مشاكل كثرية  يف صفوف كرواتيا، فقد تس
ــات  ــه يف االلتحام ــل قوت ــيا بفض ــي روس ملدافع

وقدرته عىل االخرتاق.
ــيف  ــتلم دينيس تشريش ــة 31 اس ويف الدقيق
كرة من دزيوبا عىل حدود منطقة الجزاء ليقوم 
ــة اليمنى من  ــكنت الزاوي ــديدة مفاجئة س بتس

ــيتش، ليعلن عن تقدم  ــى الحارس سوباس مرم
روسيا.

ــط  ــي يف الدقيقة 39، ووس ــرد الكروات ــى ال أت
ــرتق مانزوكيتش  ــيا اخ ــة من مدافعي روس غفل
الجبهة اليرسى ومرر كرة عرضية لكراماريتش 
ــباك ويعدل  ــية داخل الش ــا برأس ــذي أودعه ال

النتيجة.
ــورة عىل مرمى  ــروات يف صنع الخط ــدأ الك ب
ــرت  ــي، وظه ــوط الثان ــاب األرض يف الش أصح

ــارهم أفضل عن  ــم وبات انتش ــة يف أدائه الرسع
الفرتة األوىل.

ــدف  ه ــا  كرواتي ــي  يعط أن  ــيتش  بريس كاد 
ــة الجزاء  ــه داخل منطق ــن كرة وصلت ــدم م التق
ــني الروس، ولكنه  ــط غياب من رقابة الالعب وس

سددها يف القائم يف لقطة غريبة.
ويف الدقيقة األخرية من املباراة أثار الحارس 
ــقط  ــني زمالئه، بعدما س ــيتش الذعر ب سوباس
متأملا من إصابة يف العضلة الخلفية، ولكنه عاد 
ــل الجهاز الطبي وتتجه املباراة  للعب بعد تدخ

إىل شوطني إضافيني.
ــدا من ترجيح  ــع دوماجوي في ــن املداف وتمك
ــوط األول  ــا يف الدقيقة 101 من الش ــة كرواتي كف
ــوء  ــتغل س اإلضايف، ومن خالل رضبة ركنية اس
تمركز العبي روسيا ويضع الكرة برأسية داخل 

الشباك.
ــو فرنانديز  ــادل ماري ــي ع ــوط الثان ويف الش
ــيا يف الدقيقة 115 برضبة رأسية  النتيجة لروس
من مخالفة احتسبها الحكم عىل العب كرواتيا، 
ــمت  ــوء لرضبات الرتجيح التي ابتس ليتم اللج
ــة  إضاع ــد  بع  4-3 ــة  بنتيج ــا  كرواتي ــب  ملنتخ

منتخب روسيا لركلتني.
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تقابل المنتخب اإلنجلزيي

صنعاء/معني حنش
ــة  ــس بالعاصم ــاح أم ــنت صب دش
ــنوي  ــات الدوري الس صنعاء منافس
ــداث  ــم األح ــزالء قس ــدم لن ــرة الق لك
ــة املندرجة ضمن  باإلصالحية املركزي
ــايف  والثق ــيس  النف ــم  الدع ــرشوع  م
ــة  اإلصالحي ــداث  ألح ــايض  والري
ــة  ــة منظم ــة وبرعاي ــة باألمان املركزي
ــة والتنمية بالرشاكة مع  عطف للرعاي
ــالح الجنائي  ــة لإلص ــة الدولي املنظم
ــن  م ــل  وبتموي ــويا  س ــة  ومؤسس

الحكومة الهولندية.
ــذي  ال ــات  املنافس ــني  تدش ــدأ  وب
ــل واإلصالح  ــر عام التأهي حرضه مدي
ــم  الحكي ــه  ــة عبدالل الداخلي ــوزارة  ب
ــدري  الب ــادل  وع ــذي  املأخ ــد  ومحم

ــذا قام  ــاركة، وك ــرق املش ــول الف بدخ
ــة الالعبني وأخذ  ــوف بمصافح الضي

الصور التذكارية.
ويف التدشني أكد مدير عام التأهيل 
واإلصالح بوزارة الداخلية األمني العام 
لنادي 22 مايو عبدالله الحكيم اهمية 

ــطة لألحداث، مشيداً  مثل هذه األنش
ــالح  ــة لإلص الدولي ــة  املنظم ــود  بجه
ــل  ــويا وتموي ــة س ــي ومؤسس الجنائ
ــة وكذا دور منظمة  الحكومة الهولندي
ــاهمني  للرعاية والتنمية واملس عطف 
ــة  ــاريع رعاي ــذ مش ــني لتنفي والداعم

ــيس  النف ــز  الحاج ــرس  وك ــباب  الش
ــطة  أنش يف  ــة  املجتمعي ــاركة  باملش
ــزالء اإلصالحية وتحديداً  وفعاليات ن
ــكره لنادي  ــم األحداث، موجهاً ش قس
ــاركة يف دوري كرة  ــىل املش ــو ع 22 ماي

القدم لنزالء اإلصالحية.
ــدوري  ال ــات  مباري أوىل  ــت  وجمع
ــزالء  ن ــن  م ــد  القائ ــهيد  الش ــق  فري
ــادي22  ن ــباب  ش ــق  وفري ــداث  األح
ــفرت نتيجة املباراة عن  مايو(أ)، وأس

فوز فريق 22 مايو بنتيجة (4 - 3).
ــهد  ــر بالذكر أن الدوري يش الجدي
ــرق من  ــرق منها 4 ف ــت ف ــاركة س مش
ــالن  ــني يمث ــة وفريق ــزالء اإلصالحي ن
ــاته  ــتقام منافس ــو  وس ــادي 22 ماي ن
ــة  ــن مرحل ــكل م ــع ال ــكل م ــام ال بنظ

واحدة.

ــك  ــم، وذل ال ع أس ال ــات ك ي ائ ه ــه يف ن ق أل ــزي، ت ي ل ج ــب اإلن خ ت ن ــل امل واص
دي  ــوي س ريه ال ظ ــاب ن س ىل ح وزه ع ف م ب ال ع أس ال ي ك ائ ه ــف ن ص ن ــه ل ل أه ت ب

ني دون رد. دف ه ب
داف  ل أه ج ب س خ ت ن رث م ت أك ح ب رتا، أص ل ج ا، إن إن واك ــك ة س ك ب ت ش ال وق
داف،  ــع 5 أه واق ــى اآلن، ب ت ــرويس، ح ال ال دي ون ات، يف امل ــي رأس ــق ال ري ــن ط ع
ني). دف ز (ه ون ت ون س ر وج واي اج اري م يل آيل وه ني ودي اري ك ع ه ي وق ت ت ل م ح
ن  ا م ن ك م يل آيل)، ت ني ودي اري ك ام (ه ه ن وت ن ت ني م ب ة، أن الع ك ــب ش رت ال وذك
دث  ح م ي ذا ل م، وه ال ع أس ال ك ة ل ي ال ح ة ال خ س ن رتا، يف ال ل ج ع إن اك م ــب ش ز ال ه

ري. ول رتز وم ي ا ب ه ت ل وق ج ا س دم ن ال 1970، ع دي ون ذ م ن م
ة  ــخ س ه، يف ن ي ل ف دي ه ــد ت ي ــرث رص زي، أك ي ل ج ــب اإلن خ ت ن ــادل امل ــا ع م ك
ادًال  ع ة، م ول ط ب ــى اآلن يف ال ت ــا ح دف ل 11 ه ــج ث س ي ال، ح دي ون ــدة يف امل واح

ب. ق ل ال از ب ا ف دم ن رتا 1966، ع ل ج ال إن دي ون ه يف م م رق

ــل تيتي،  ــي ملنتخب الربازي ــر الفن ــرب املدي أع
ــديدة عقب خروج منتخب  ــعوره بمرارة ش عن ش
ــة كأس العالم لكرة  ــن دور الثمانية لبطول ــالده م ب
ــارته أمامها  القدم 2018م عىل يد بلجيكا، إثر خس

.(1-2)
ــب  ــي عق ــر صحف ــالل مؤتم ــي، خ ــال تيت وق
ــة، وكان  ــاراة رائع ــا كانت مب ــد أنه ــاراة: "أعتق املب
ــرص، لكن بلجيكا  ــيطرة والف ــا الكثري من الس لدين
ــرص التي حصلت  ــة أكرب، يف الف ــت ذات فاعلي كان
ــادرون عىل إنهاء  ــون كبار، وق ــا. لديهم العب عليه

الهجمات بشكل جيد".
ــارس البلجيكي  ــاد املدرب الربازييل بالح وأش
تيبو كورتوا، وقال: "كورتوا صنع الفارق يف املباراة، 
ــرية لإلعجاب، بخصائص فنية  وكانت مواجهة مث

رائعة".
ــعر به اآلن،  ــاف: "رغم كل األلم الذي نش وأض
لكن لو كنت تحب كرة القدم، فعليك مشاهدة هذه 
ــذا اللقاء!  ــتقول ما ه ــاراة.. لو كنت محايدا س املب
ــاراة  ــت مب ــا كان ــرى أنه ــخص أن ي ــن ألي ش يمك

جميلة".
وحول مستقبله مع املنتخب الربازييل، أجاب: 
"لن أتحدث عن مستقبيل يف الوقت الحايل. الوقت 

ليس مناسبا ألنني ما زلت أفكر يف املباراة".
ــدرب تيتي منذ  ــمية للم ــذه أول هزيمة رس وه

توليه تدريب الربازيل يف منتصف العام 2016م.
ــتقبلت هدفني يف  ــل أن اس ــبق للربازي ــم يس ول
ــباكها 6  ــع تيتي، حيث دخلت ش ــاراة واحدة م مب

أهداف فقط يف آخر 25 مباراة.

ــعادته بعد  ــي للمنتخب البلجيكي عن س ــز املدير الفن ــباني روبرتو مارتيني ــرب اإلس أع
الفوزعىل املنتخب الربازييل بنتيجة 1-2 والتأهل للدور نصف النهائي.

ــع يدرك أنها  ــل كانت جادة والجمي ــاراة: "الربازي ــز، يف ترصيحات بعد املب ــال مارتيني وق
تستطيع هزيمتنا، لكنني لم أفكر لثانية واحدة أن الالعبني سوف يستسلمون".

ــون الجميع يف بلجيكا فخورين  ــا أداء مميزا أمام الربازيل، وأتمنى أن يك ــاف: "قدمن وأض
بما حققناه حتى اآلن، ولكن ال نزال بحاجة إىل مزيد من الطاقة قبل خوض مباراتنا املقبلة 

يف نصف النهائي".
ــه الربازيل، إنهم أصحاب 5  ــيس يواجه أي منتخب عندما يواج ــع: "هناك حاجز نف وتاب
ــزة تكتيكية، وبالتايل كان يجب أن نتمتع  ــاب عاملية، لذلك عندما تواجههم تحتاج إىل مي ألق

بشجاعة خالل املباراة".
ــة مغامرة كبرية،  ــايس كان بمثاب ــكيل األس ــم قائال: "إجراء بعض التغيريات يف التش وخت
ــني وأنا أفتخر بعقليتهما،  ــق يف الالعبني أكرث من الخطة. هازارد ولوكاكو كانا رائع ــي أث ولكنن

لقد حصال عىل تعليمات صارمة يف املباراة والتزما بها حتى الثانية األخرية".
ــار  نيم ــيل،  الربازي ــدويل  ال ــد  أك
ــن  م ــروج  الخ ــة  لحظ أن  ــيلفا،  س دا 
ــام  أم  ،2018 ــم  العال كأس  ــات  نهائي
ــوأ يف  ــب البلجيكي، كانت األس املنتخ

مسريته باملالعب.
ــابه  ــال نيمار يف تعليق عرب حس وق
ــتطيع أن  ــتجرام": "أس ــبكة "إنس بش
ــة يف  ــوأ لحظ ــي أس ــذه ه ــول إن ه أق

مسريتي".
ــي كثريا ألننا  ــاف: "إنها تؤملن وأض
ــىل الفوز،  ــن ع ــا قادري ــم أنن ــا نعل كن
ــروف املالئمة  ــا نعلم أننا لدينا الظ كن

ــن ذلك لم  ــع التاريخ، لك ــة صن ملواصل
يحدث".

ــب العثور عىل  ــن الصع ــع: "م وتاب
ــرة القدم مرة أخرى،  الرغبة يف لعب ك
لكنني متأكد أن الله سيمنحني القوة 
ملواجهة أي تحٍد قادم، لن أتوقف عن 

شكر الله حتى بعد الهزيمة".
ــعيد بكوني  ــم بقوله: "أنا س واختت
ــا فخور بكل  ــذا الفريق، أن جزء من ه
ــى الحلم اآلن،  ــخص فيه، لقد انته ش
ــاة ويف  ــد الحي ــيبقى عىل قي ــه س لكن

رؤوسنا وقلوبنا".

ــيكي أندريس غواردادو، من النجم الربازييل نيمار،  ــخر قائد املنتخب املكس س
عقب سقوط السيليساو أمام بلجيكا 1 2- يف ربع نهائي كأس العالم 2018.

ــني البلجيكي والربازييل، نرش غواردادو  ــب صافرة نهاية املباراة بني املنتخب وعق
ــيذهب  ــه: "واآلن من الذي س ــتغرام، قال في ــمي يف إنس ــه الرس ــا عرب موقع تعليق

للمنزل؟".
ــدور ثمن  ــب عليه يف ال ــيك، عقب التغل ــن منتخب املكس ــخر م ــار س وكان نيم
ــض العبي  ــىل ترصيحات بع ــزل"، ردا ع ــيذهبون للمن ــم س ــال "إنه ــي، وق النهائ

املكسيك حول السقوط املتكرر لنجم باريس سان جريمان.

ن  ان، ع ريم ــان ج س س اري م ب ج ــي، ن اب ب ان م ي ل ي يس ك رن ف ــرب ال أع
ي،  ان واي ريه األوروج ظ ام ن الده أم ب ب خ ت ن اراة م ب م م ك ن ح ه م ائ ي ــت اس

م. ال ع أس ال ي ك ائ ه ع ن ات رب س اف ن ن م م ض
ئ"،  ــي ل "س ــك ش ه ب ع ل م ام ع ت ان ي اراة ك ب ــم امل ك ي أن ح اب ب ــد م وأك

ده. ا" ض ئ ي ل ش م ح ان "ي اراة، وك ب الل امل خ
ى  ق ل ا ت م ه، ك ع ث م دي ح ــن ال ف ع وق ت ال ه ب ب ال م ط ك ح ــح أن ال وأوض
ب  ــب م س ه ف م ي ه ل ا أن ح وض ــاراة، م ب ــالل امل راء خ ف ــة ص اق ط ــي ب اب ب م

ذاره. إن
ي،  ائ ه ن ف ال ص ــل إىل ن أه ت وز وال ف ــو ال اراة ه ب م يشء يف امل ــم "أه وأت

ا". ع دث رسي ا ح ىس م وف أن س

تدشني الدوري الكروي لقسم األحداث باإلصالحية املركزية باألمانة

وسط األجواء الحزن واآلىس ودعت 
ــادس  ــة اللقب الس ــة الربازيلي الصحاف
ــث  حي ــار،  نيم ــا  ونجمه ــا  ملنتخبه
ــزان  أح ــس"  "الن ــة  صحيف ــرصت  اخت
مغادرة الربازيل ملونديال روسيا 2018م 
ــارة أمام  ــد الخس ــي بع ــع النهائ ــن رب م

بلجيكا 2 – 1 بعبارة "وداعاً نيمار".
ــة  الرياضي ــع  املواق ــم  أه ــار  واخت
الربازيلية "غلوبوسبورت" عنوان "يا له 
من شيطان" للحديث عن الخسارة أمام 
املنتخب البلجيكي يف قازان، وهو تعبري 
ــة، إال انه  ــف" بالربتغالي يعني "يا لألس
أيضا يحمل إشارة ملنتخب "الشياطني 
ــذي حرم الربازيل  الحمر" البلجيكي ال
ــعيها إىل تعزيز رقمها القيايس يف  من س
عدد األلقاب، والتتويج للمرة السادسة 

واألوىل منذ 2002م.
ــع أن "الثالثي (كيفن)  وأضاف املوق
ــازار و(روميلو)  ــن، (إدين) ه دي بروي
ــاو يف 45 دقيقة"،  ــو دمر السيليس لوكاك
ــرة األوىل يف عهد املدرب  ــا امل مذكرا بأنه

ــباك الربازيل  ــا ش ــتقبل فيه ــي، تس تيت
أكرث من هدف يف مباراة واحدة.

ــابق  الس ــدويل  ال ــم  املهاج ــرب  وأع
رونالدو صانع اللقب الخامس للربازيل 
عام 2002م يف كوريا الجنوبية واليابان، 
خالل تعليقه عىل املباراة لقناة "غلوبو 
تي يف"، عن أسفه كون العبي تيتي بدوا 

عاجزين بعد الهدفني البلجيكيني.
وقال رونالدو امللقب بالـ "فينومينو" 
ــا  كن ــذي  ال ــت  الوق "يف  ــرة)  (الظاه
أن  ــا  علين ــب  يج كان   ،0-2 ــني  متخلف
ــم  ــيئا ل ــو أن ش ــا ل ــب كم ــل اللع نواص
ــنوا  ــني، تحس ــد كانوا يائس ــدث، لق يح
قليال بعد االسرتاحة، ولكن ذلك لم يكن 

كافيا".
ــي  اإللكرتون ــع  للموق ــبة  وبالنس
ــاو  س يف  ــا"  "فولي ــة  اليومي ــة  للصحيف
ــإن املنتخب البلجيكي "أوقف"  باولو، ف
ــارت إىل أن الخسارة "كان  الربازيل، وأش
ــبه نتيجة 1-7،  لتكون أقىس وبدأت تش
ــام أملانيا يف الدور  ــارة املخجلة أم الخس

نصف النهائي من كأس العالم 2014".
وتابعت "فعل الثالثي لوكاكو وهازار 
ــاع الربازييل  ــن ما أراده بالدف ودي بروي
ــاً واحداً  ــباكه إّال هدف ــم تتلق ش الذي ل

فقط خالل هذا املونديال قبل املباراة".
من جهتها أعربت صحيفة "استادو 
ــفها "للعرض  ــن أس ــاو باولو" ع دي س

املخيب" يف الشوط األول.
ورغم خروج أملانيا حاملة اللقب من 
ــيا 2018م، إال  الدور األول ملونديال روس

ــارة التي كبدتها للربازيل عىل  أن الخس
ــزال حارضة، وعلق  ــا يف 2014 ال ت أرضه
العديد من مستخدمي مواقع التواصل 
ــني  العلم ــوان  أل ــني  ب ــابه  التش ــىل  ع
ــود واألحمر  ــي واألملاني (األس البلجيك
ــكل  واألصفر، مع اختالف يف ترتيبها وش

العلم بني أفقي وعمودي).
ــتخدمي موقع  ــب أحد مس حيث كت
ــادر، كان  ــدو لم يغ ــًال "الع ــرت" قائ "توي

متنكراً".

ودعت لقبها السادس ونجمها نيمار

الصحافة الربازيلية تتذكر السقوط أمام أملانيا
إنجلرتا األكرث تسجي بالرأسيات يف املونديال

نيمار يصف خروج السامبا بأسوأ لحظة يف مسريتهمدرب بلجيكا يكشف سر إسقاط الربازيلمدرب الربازيل يعلق على هزيمة منتخبه

غواردادو يسأل نيمار: من سيذهب للمنزل؟

مبايب مستاء من حكم املباراة 
النتيجةالتوقيتاليوم والتاريخاملنتخبان املتباريان

9.00 مساًءالثالثاء 10 يوليو 2018بلجيكا × فرنسا
9.00 مساًءاألربعاء 11يوليو 2018انجلرتا × كرواتيا

مواعيد مباراتي نصف النهايئ

جميع املواعيد بتوقيت اليمن 
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ــان  زالت ق  ــاب س ال د  ــوي س ال ــب  خ ت ن م ــم  ج ن ــرس  خ
رتا  ل ج ب إن خ ت ن ق مل اب س د ال ائ ق ع ال ه م ان ش ره ت ي وف م ي راه إب
ىل  ــزي ع ي ل ج ــب اإلن خ ت ن ــوز امل ف ــك ب ــام وذل ه ك ي ــد ب ي ف دي
ا  م ه ع م ذي ج ــاء ال ق ل ني دون رد يف ال دف ه د ب ــوي س ــريه ال ظ ن

ي. ائ ه ن ع ال دور رب ات ال ه واج ن م م س ض اء أم س م
ىل  ي ع ــم رس ه ال ــاب س رب ح را ع ان إب ط ــل س ن ال ــث راه ي ح
ق  ــاب س م ال ج ن وك"، ال ــب س ي ي "ف اع م ت ل االج واص ت ــع ال وق م
ــرتا،  ل ج إن ــازت  ف إذا   " ــال:  ائ ــة"، ق الث ث ال ــود  "األس ــب  خ ت ن مل
ن  ك م، ول ال ع ده يف ال ري ان ت ك ــاء يف أي م ش ع وك إىل ال ــأدع س ف
ر  ج ت ن م ده م ــا أري ــرتي يل م ش ت ت س أن د، ف ــوي س ازت ال إذا ف

ق؟". واف ا، م ي ة ( IKEA) يف روس رشك

ــجع كولومبي بالتوقيع عىل عريضة سيتقدمون بها لدى  يقوم 300 ألف مش
الفيفا ملطالبتها بإعادة مشاهدة بعض اللقطات من مباراة كولومبيا وانكلرتا يف 

ثمن نهائي كأس العالم بروسيا.
ــا، اطلقها طالب كولومبي يدعى  ــرة العريضة املتوقع تقديمها لدى الفيف فك
ــيا ويهدف من ورائها اىل مطالبة االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا)  خوان غارس
ــون انهم ظلموا  ــرى فيها الكوملبي ــن املباراة التي ي ــض اللقطات م ــاهدة بع بمش

بسبب بعض قرارات الحكم االمريكي مارك غيغر املشكوك فيها.
ــح 4-3 بعد  ــركالت الرتجي ــام انجلرتا ب ــرست مباراتها ام ــا خ ــت كولومبي وكان

التعادل 1-1 يف الوقتني االصيل واالضايف.
ووفق الطالب فإن هذه العريضة ال تهدف اىل الضغط عىل الفيفا وانما هدفها 
ــاء التحكيمية التي صبت يف مصلحة  ــا عىل االعرتاف بوجود بعض االخط حثه
انجلرتا وساعدتها عىل التاهل اىل ربع النهائي، اضافة اىل انها (اي العريضة) 
قد تساهم مستقبال يف فرض املساواة والعدل بني كل املنتخبات املشاركة يف كأس 

العالم.
ومن ابزر اللقطات التي ذكرت يف العريضة املقدمة ركلة الجزاء التي حسبت 
ــوس باكا  ــني، وهدف كارل ــىل هاري ك ــيز ع ــد تدخل كارلوس سانش ــرتا بع النجل

امللغى بداعي وجوده كرتني يف الوقت ذاته عىل ارضية امللعب.

ال  ــه يف ح س ف ىل ن ه ع ع ط ذي ق د ال وع ال ــزي ب ي ل ج ع ان ــج ش أوىف م
م  رس ام ب ا وق ي روس م ب ال ع اس ال ي ك ائ ه ع ن الده إىل رب ب ب خ ت ن ل م أه ت

ب. خ ت ن ي امل ب درب والع اء امل م أس ده ب س ىل ج م ع وش
ل  أه ــال ت ه يف ح أن ــالءه ب ــش زم ل ــزي دان وي ي ل ج ــد االن ــث وع ي ح
م  وش وف ي ا س ي ب وم ول ام ك وز أم ف ال ي ب ائ ه ن ع ال ود إىل رب ب األس خ ت ن م

ت. ي غ اوث ث س اري درب غ الده وامل ب ب خ ت ن ـ23 مل ني ال ب الع ة ال م ائ ق
ــىل  ــب ع ل غ ت ــد ال ع ــي ب ائ ه ن ــع ال ــور إىل رب ب ع ــق ال ق ح ــد أن ت ع وب
ع  وق ــىل م ه ع ــاب س ب يف ح الع رش ال ــح، ن ي رتج الت ال ــرك ــا ب ي ب وم ول ك
ــة  م ائ ق ب ــاص  خ ال ــم  وش ل ل ــورة  ص ــري"  وت "ت ــي  اع م ت االج ــل  واص ت ال

ال 2018م". دي ون رتا يف م ل ج ب ان خ ت ن "م

ــة،  تحطمت آمال جماهري الربازيل يف إحراز لقب كأس العالم، للمرة السادس
بعد خسارة املنتخب الوطني 1-2 أمام بلجيكا، يف دور الثمانية.

ــل، ليودع  ــرة للربازي ــام انتفاضة متأخ ــدت أم ــكا مبكرا وصم ــجلت بلجي وس
ــري، ويصبح  ــابقة بعد لقاء مث ــرات املس ــكأس العالم خمس م ــز ب ــب الفائ املنتخ

الفريق الفائز عىل موعد مع فرنسا يف الدور قبل النهائي.
ــاو باولو إىل  ــن 12500 كيلومرت من س ــو مونتيز أكرث م ــدس فالفي ــافر املهن وس
ــل وبلجيكا أمس  ــتضافت املواجهة بني الربازي ــية التي اس ــة كازان الروس مدين

األول.
ــا إىل هنا من أجل  ــون جدا ألننا حرضن ــجع الربازييل "نحن محبط ــال املش وق

الوصول إىل الدور قبل النهائي واملباراة النهائية".
ــكل  وأضاف "لكن يف النهاية أعتقد أنها كانت مباراة رائعة ولعبت بلجيكا بش

مميز. يجب أن نقبل أن هذه كرة القدم".
ــاو باولو،  ــاس أريانو، القادم أيضا من س ــجع دانييل دي فريت ــم يكن املش ول
سعيدا بأداء العب الوسط فرناندينيو الذي سجل بطريق الخطأ يف مرماه هدف 
ــة ركنية وتحولت إىل داخل  ــكا بعدما اصطدمت بكتفه كرة من ركل ــدم لبلجي التق

شباك منتخب بالده.
ــكل رائع. يكون من الصعب  ــيئة ألن بلجيكا لعبت بش ــاعر س وقال "لدينا مش

دائما عندما يلعب الفريق اآلخر بشكل رائع".
ــبب يف  ــتيائي هو فرناندينيو الذي تس وأضاف "لكن أعتقد أكرث يشء يثري اس

خسارتنا".

إبراهيموفيتش يخسر الرهان أمام بيكهام

٣٠٠ ألف كولومبي يطالبون 
بإعادة مشاهدة مباراة انجلرتا

قائمة منتخب إنجلرتا .. وشم على جسد مشجع

جماهري السامبا محبطة


