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�صو�ء باحل�صور �صخ�صيًا �أو باالت�صال هاتفيًا �أو برقيًا من د�خل وخارج �لكويت �أو بالن�صر  بال�صحف

�صائلني �هلل �لعلي �لقدير �أال يريهم مكروهًا بعزيز

يتقدمون  بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتـنـــان �إىل

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �لجابر �ل�شباح

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �لجابر �ل�شباح

�ل�شيد/ جا�شـــــم مــحمــد �لخر�في

�ل�شيخ/ نا�شر �لمحمد �الأحمد �ل�شباح

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

و�شمـــو ولــــــي �لـعــهـــــد �الأمــن

و�شعـــادة رئــيـــ�س جملــــ�س �الأمـــة

و�شمـــــو رئــيـــ�س مـــجـلــ�س �لـــوزر�ء

و�ل�شادة �ل�شيوخ و�لوزر�ء و�أع�شاء جمل�شي �الأمة و�لبلدي

و�إىل كل من تف�شل مبو��شاتهم يف وفاة فقيدهم �لغايل �ملغفور له بــاإذن �للــه تعالـى

عـائــلة ال�ســـــرّيـع

ّ�سريع اأحمد �سريع عبدالرحمن ال�سريع ّ ّ

بالكويت و�ململكة �لعربية �ل�شعودية

زوجة ملك غانا
تشجع ألمانيا

الشرطة تحّذر
من النقود المزيفة

مارادونا في أهم لحظات حياته 

لوغوين مرشح لتدريب أستراليا 

نبه كاتب السيرة الذاتية لدييغو مارادونا إلى أن املدير الفني 
للمنتخب األرجنتين����ي لكرة القدم يواج����ه »اللحظة األهم« في 
حياته، في حتد يتمتع ملواجهته بأسلحة أقل مقارنة مما كان ميلك 
كالعب. وقال دانييل أركوتشي، أحد أفضل من يعرفون مارادونا 
»إنها اللحظة األهم في مش����واره وفي اخلمسني عاما الثانية من 
حياته، رغم أن عمره اليزال 49 عاما«. وأضاف »في أيامه كالعب 
خاض التحديات معتمدا عل����ى موهبته الكبيرة، التي تتمثل في 

لعب كرة القدم«.

أعلنت وس����ائل االعالم االس����ترالية أم����س ان مدرب منتخب 
الكاميرون الفرنس����ي بول لوغوين مرشح خلالفة الهولندي بيم 
فيربيك على رأس االدارة الفنية للمنتخب االسترالي. واوضحت 
صحيفة »سيدني مورنينغ هيرالد« بان لوغوين سيكون االختيار 

االول لالحتاد االسترالي.

امللك سيفاس بنساه هو ملك 
تقليدي من غانا يعيش في أملانيا 
ولديه مشكلة عائلية صغيرة تتمثل 
في أنه يدعم فريق بالده األصلي 
غان����ا أمام أملانيا في مباراته التي 
تقام غدا، لكن زوجته ستنحاز إلى 

أصولها األملانية.
وقال بنساه )61 عاما( والذي 
يحكم نحو 200 ألف شخص من 
ش����عب إيوي في ش����رق غانا من 
منزله في لودفيغسهافن بأملانيا 
أملانيا«. وتقول  »زوجتي تشجع 
زوجة بنساه األملانية »يجب عليك 
حقا تشجيعهم«، وتتماسك العائلة 
معا خالل كل املباريات وال يتوقع 
امللك بنساه أي صراع حقيقي خالل 

مباراة غانا وأملانيا.

حذرت الش����رطة في جنوب 
أفريقيا سائحي كأس العالم من 
نقود مزيفة لورقة العملة 200 
راند)نحو 27 دوالرا( والتي يجري 

تداولها في الفترة احلالية.
وذكرت الشرطة أن السائحني 
ميكنهم احلص����ول على أوراق 
مالية ال قيمة لها من املتعاملني في 
السوق السوداء يعرضون أسعار 
صرف »أعلى قيمة«، ونصحت 
الشرطة السائحني بتغيير أموالهم 
في األماكن الرسمية مثل البنوك 

ومكاتب صرف العمالت.
املتاجر عن  وتوقفت بعض 
قبول الورقة املالية فئة 200 راند، 
وهي أعلى قيمة لورقة مالية في 

جنوب أفريقيا.

ڤيا ينفض الغبار عن أبطال أوروبا أمام هندوراس

)أ.ف.پ( االسباني داڤيد ڤيا تألق أمام هندوراس وسجل هدفني  

في اجلولة الثالثة اجلمعة املق��بل، 
في ح����ني تلتقي س����اح��ل العاج 
مع كوريا الش����مالية، لكن تبدو 
البرتغال في وضع اك���ثر من ج���يد 
للتأهل حتى في حال خسارتها امام 
البرازيل الن ساحل العاج بحاجة 
الى فوز على كوريا بفارق كبير 
جدا من االهداف )البرتغال +7، 

وساحل العاج -2(.

وتياغو )60 و89( وليدسون )81( 
وكريستيانو رونالدو )87(.

ووضع����ت البرتغال قدما في 
الدور الثاني بعد ان رفعت رصيدها 
ال����ى 4 نقاط خلف البرازيل التي 
تأه���لت رسميا ولها س���ت نق��اط، 
ومتلك ساحل العاج نقطة مقابل 
ال شيء لكوريا الشمالية، تنتظر 
البرتغال مواجهة نارية مع البرازيل 

التهمت البرتغال منافستها كوريا 
الشمالية بسباعية نظيفة حتت 
االمطار الغزيرة امس على ملعب 
»غرين بوينت« ف����ي كيب تاون 
ضمن اجلولة الثانية من منافسات 
ملونديال جنوب افريقيا لكرة القدم. 
تن����اوب على تس����جيل االهداف 
راوول ميريليس )29( وسيماو 
سابروزا )53( وهوغو امليدا )56( 

فازت اسب��انيا على هندوراس 
2 � 0 مس����اء امس عل����ى ملعب 
»ايليس بارك« في جوهانسبورغ 
في اجلولة الثانية من املجموعة 
الثامن����ة. وس����جل داڤي����د ڤي����ا 
الهدف����ني)17 و51( ليرفع رصيد 
اس����بانيا الى 3 نقاط في املركز 
الثاني وبفارق هدف عن سويسرا 
صاحبة املركز الثالث بينما تتصدر 
تشيلي املجموعة برصيد )6 نقاط( 
فيما تقبع هن����دوراس في القاع 
دون أي رصيد من النقاط. وبهذا 
الفوز نفض »ال فوريا روخا« بطل 
اوروبا عنه غبار هزميته املفاجئة 
امام سويسرا )0 � 1(، ليستعيد 
»املاتادور« بريقه السابق ويدخل 
مجددا على خط التأهل »احلامي« 

الى الدور الثاني.
وفي اطار نف����س املجموعة، 
خطت تشيلي خطوة مهمة نحو 
الدور الثاني للم����رة الثانية في 
تاريخها واالول����ى منذ عام 1962 
عندما حلت ثانية على ارضها، بعد 
فوزها الثمني على سويسرا 1 - 0 
على ملعب »نيلسون مانديال باي« 
في بورت اليزابيث. وسجل مارك 
ديني����س غونزاليز هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة 75. وهو الفوز 

الثاني على التوالي.
وف����ي املجموع����ة الس����ابعة 

عائلـة اليعقوب

تنعى مبزيد من احلـــزن والأ�ســــى

فقيدها الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز 78 عـامــًا 

وقد ووري  جثمانه الرثى يوم اأم�س الثنني املوافق 2010/6/21

عبداهلل يو�سف جا�سم اليعقوب

تقبل التعازي
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