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شخص يقتل ابنة صديقته في أميركا

الحكام الذين أخطأوا أُبعدوا

ذكرت صحيفة »ذي مونيتور« االميركية على 
موقعها في شبكة االنترنت، ان رجال ضرب وخنق 
ابنة صديقته التي تبلغ من العمر عامني في تكساس 
النها لم تتوقف عن الصراخ خالل مباراة الواليات 
املتحدة وغانا السبت املاضي. واوضحت الصحيفة 

ان هيكتور كاسترو )28 عاما( ضرب الطفلة إلى 
حد كس���ر أضالعها قبل ان يخنقها، مضيفة انه 
قام بعد ذلك بزرع مس���مار ف���ي حلقها ليؤكد ان 
الوفاة كانت بس���بب حادثة، قبل ان يتصل بعد 

ذلك بسيارة اسعاف.

استبعد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( احلكام 
الذين ارتكبوا اخطاء فادحة في املونديال من االدوار 
املتبقية، ودفع االوروغوياني خورخي الريوندا ثمن 
عدم احتسابه هدفا صحيحا لالجنليزي فرانك المبارد 
بعد ان اثبتت االعادة اجتياز كرته خلط املرمى ضد 
املانيا، وكذلك اس����تبعد االيطالي روبرتو روزيتي 
الحتسابه هدفا من تسلل فاضح ملصلحة كارلوس 

تيفيز ومنتخب االرجنتني في مرمى املكسيك، ومن 
ابرز احلكام املستبعدين ايضا الفرنسي ستيفان النوي 
الذي لم يشاهد ملستني باليد للمهاجم البرازيلي لويس 
فابيانو ضد ساحل العاج. في املقابل، احتفظ االحتاد 
الدولي بخدمات احلكم السعودي خليل الغامدي الذي 
اشرف على مباراتي فرنسا واملكسيك وسويسرا مع 

تشيلي في الدور االول، حتى نهاية املونديال.

إيقاف صحافي بريطاني 
لخرقه القانون

أوقفت الشرطة اجلنوب أفريقية امس 
صحافيا بريطانيا كان العقل املدبر وراء 
دخول أحد املشجعني غرف مالبس منتخب 
اجنلت��را بعد مب��اراة األخير مع منتخب 
اجلزائ��ر في 18 اجل��اري.  وقال مفوض 
الش��رطة بهيكي سيلي: »أوقف ساميون 
رايت، وهو صحافي بريطاني يعمل في 
صنداي ميرور االجنليزية، خلرقه القوانني 
وخرقه أح��كام قانون الهجرة«. وأضاف 
للمراسلني: »تعتقد الشرطة ان هذه احلادثة 
مدبرة وشملت تعاون بعض األفراد.. الدافع 
وراء هذا العمل كان التركيز على س��وء 
احلماية األمنية ف��ي كأس العالم«. وقال 
سيلي ان الصحيفة حجزت غرفة جلوزيف 
في فندق حتت اس��م مستعار: »اعترف 
رايت بايواء ومقابلة جوزيف عندما كانت 
الشرطة تبحث عن األخير من أجل التأثير 
على ايقافه«. التهم��ة الثنائية ضد رايت 
تتعلق بسلوكه املزعوم في حجز غرفة في 
فندق فخم جلوزيف مستخدما تفاصيل 
كاذبة وغير صحيحة«، وختم: »رغم ايقاف 
جوزيف وراي��ت اال ان حتقيقات أخرى 
مستمرة«. وكان املشجع بافلوس جوزيف 
الغاضب من تعادل اجنلترا واجلزائر )0-0( 
دخل غرف��ة مالبس منتخب اجنلترا بعد 
انتهاء لقاء الفريقني في اجلولة الثانية ضمن 

املجموعة الثالثة في كيب تاون.

المونديال »غير صديق للمعاقين«

سرقة منزل نائب وزير الشرطة

انتقدت احتادات وجمعيات عديدة غياب االهتمام باملعاقني 
خالل كأس العالم، ووصفت البطولة بأنها »غير صديقة« للمعاقني. 
وانتقد مدير احتاد »كيو إيه إس إيه« للمعاقني، آري سيريس عدم 
وجود أماكن كافية للمعاقني في الس����تادات، كما وجه انتقادات 
شديدة لالحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« الذي قال عنه إنه لم 

يف بوعده بشأن جعل املونديال »صديقا للمعاقني«.
وأضاف: »املشكلة الكبرى لنا اآلن هي أن الفوضى الشديدة 
حتول دون احلصول عل����ى بطاقات دخول املباريات، حتى في 
األماكن املخصصة للمعاقني«، موضحا أنه لم يتم مراعاة تنفيذ 

قواعد »فيفا« بشأن تخصيص 0.5% من األماكن للمعاقني.
ووفقا لسيريس، فإن ستاد ديربان، على سبيل املثال، خصص 
88 مقع����دا فقط للمعاقني، في حني كان يجب أن يكون عدد هذه 

املقاعد 320 مقعدا، وفقا لقواعد »فيفا«.

داهمت مجموعة من اللصوص منزل نائب وزير الش����رطة 
فيكيلي مبالوال أحد أهم الشخصيات املكلفة مبكافحة اجلرمية 
في املونديال، بحسب ما ذكرت الصحف اجلنوب افريقية أمس. 
وفقد مبالوال عدة مقتنيات ثمينة بينها جهاز تلفزيون، اثر اقتحام 
اللصوص مقره الرسمي في بريتوريا نهاية األسبوع املاضي في 
وقت تعتقد فيه الشرطة انه عمل من أشخاص مقربني، بحسب ما 
ذكرت صحيفة »ذي ستار«. وأكد املتحدث باسم مبالوال احلادثة 
في تصريح للصحيفة، لكنه لم يعط أي تفاصيل إضافية، وقال 

باينا غاالني: »تركنا األمر بني أيدي الشرطة احمللية«.

پاراغواي فكت »شيفرة« الكمبيوتر الياباني بـ »الترجيحية« وتأهلت للدور ربع النهائي

»الماتادور« اإلسباني »عصَر« البرتغال 

قاد داڤيد ڤيا منتخب اسبانيا بطل أوروبا حلسم 
املوقعة االيبيرية مع جاره البرتغالي 1 � 0 ومنحه 
بطاقة التأهل الى ربع النهائي مساء امس على ملعب 
»غرين بوينت ستاديوم« في كايب تاون. وسجل ڤيا 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 63، ليرفع رصيده 
الى أربعة أهداف في النس����خة احلالية وسبعة في 
النهائيات والثاني واألربعني مع املنتخب ليصبح على 
بعد هدفني من معادلة الرقم القياسي املسجل باسم 
راوول غونزاليز. وضرب املنتخب االسباني موعدا 
في الدور ربع النهائي مع نظيره الباراغوياني الذي 
كان قد تغلب على اليابان بركالت الترجيح 5 � 3 بعد 
تعادلهما 0 � 0 في الوقتني األصلي واإلضافي. واستحق 
أبطال أوروبا الفوز متاما ألنهم سيطروا على اللقاء 
بشكل كبير وحصلوا على الكثير من الفرص، اال ان 
احلارس ادواردو وقف سدا منيعا في وجههم قبل ان 
ينحني لڤيا الذي تصدر ترتيب الهدافني مشاركة مع 
االرجنتيني غونزالو هيغواين والسلوڤاكي روبرت 
فيتيك الذي ودع البطولة على يد هولندا. وأكد »ال 
فوريا روخا« انه تخلص من صفة املنتخب املرشح 
الذي يخيب آمال مناصريه في النهاية، وانه أصبح 
املنتخ����ب القادر على الذهاب حتى النهاية كما فعل 
قبل عامني عندما توج بكأس أوروبا للمرة األولى منذ 
1964، وثأر من نظيره البرتغالي الذي كان تسبب في 
خروجه من الدور األول لكأس أوروبا 2004 بالفوز 
عليه 1 � 0، كما وضع حدا ملسلس����ل املباريات التي 
خاضها »سيليس����او داس كوينتاش« دون هزمية 
عند 18 فوزا على التوالي، وحرمه من حتطيم الرقم 
القياسي احمللي الذي سجله بني 2005 و2006 بقيادة 
املدرب البرازيلي لويز فيليبي س����كوالري. والتقى 
الطرفان في 26 مباراة ودية وتتفوق اسبانيا ب� 12 
فوزا مقابل 10 تعادالت و4 هزائم فقط، ما يعني ان 
»ال فوريا روخا« ميلك أفضلي����ة كبيرة من ناحية 
مجمل املواجهات املباشرة، حيث فاز 16 مرة، مقابل 

12 تعادال و5 هزائم فقط من أصل 32 مباراة.
وجنح مهاجم برش����لونة اجلديد في هز الشباك 
البرتغالية اثر لعبة جماعية بدأها انييستا بتمريره 
الكرة الى تشابي الذي حولها بكعبه الى زميله اجلديد 

في النادي الكاتالوني، فسددها األخير بيسراه بقوة 
لكنها ارتدت من احلارس وعادت اليه فتابعها بيمناه 

ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك )63(.
كم����ا بلغت الپاراغواي الدور ربع النهائي للمرة 
االولى في تاريخها بفوزها على اليابان 5-3 بركالت 
الترجيح بع����د انتهاء الوقت����ني االصلي واالضافي 
بالتعادل السلبي امس على ملعب »لوفتوس فيرسفيلد 

ستاديوم« في بريتوريا ضمن الدور الثاني.
وح����ذت الپاراغواي حذو جارته����ا االوروغواي 
حاملة اللقب عام����ي 1930 و1950 والتي جنحت في 
خطف بطاقتها الى الدور ربع النهائي للمرة االولى 
منذ عام 40 عاما بتغلبها على كوريا اجلنوبية 1-2 

السبت املاضي.
وفكت الپاراغواي بطلة كوبا اميركا مرتني، عقدتها 
في الدور الثاني حيث لم يس����بق لها تخطيه في 3 
مناسبات اعوام 1986 و1998 و2002، علما بانها خرجت 
من الدور االول 4 مرات. وتلتقي الپاراغواي في الدور 
ربع النهائي السبت املقبل على ملعب »ايليس بارك« 

في جوهانسبورغ مع اسبانيا او البرتغال.
وباتت الپاراغواي رابع ممثل الميركا اجلنوبية في 
ربع النهائي بعد االوروغواي والبرازيل واالرجنتني. 
في املقابل، فشلت اليابان في تعويض فشل جيرانها 
محارب����ي التايغوك في تخطي ال����دور الثاني حيث 
خسروا امام االوروغواي، وان كان الكوريون حققوا 
نتيجة رائعة في املونديال الذي استضافوه واليابان 
عام 2002 عندما بلغوا الدور نصف النهائي قبل ان 

ينهوا البطولة في املركز الثالث.
ويبقى افضل اجناز لليابان بلوغ الدور الثاني على 
ارضها وكوريا اجلنوبية عام 2002، فيما خرجت من 
ال���دور االول عامي 1998 و2006. وهي املباراة الثامنة 
بني املنتخ��بني وس���بق للپاراغواي ان فازت مرتني 
2-1 في مباراة دولية ودية في طوكيو 1995، و4-0 في 
كوبا اميركا عام 1999 في اسونسيون برباعية نظيفة، 
مقابل خس����ارة واحدة 0-2 عام 2001 في سابورو. 
اما املباريات االخرى فكانت ودية وانتهت جميعها 
بالتعادل، علما بان املباراتني االخيرتني بينهما عامي 

2003 و2008 انتهتا بالتعادل السلبي ايضا.

كرة اإلسباني داڤيد ڤيا في طريقها لهز شباك مرمى البرتغال وفي االطار فرحة العبي پاراغواي بالفوز بركالت الترجيح       )أ.ف.پ(


