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عبداهلل يو�سف جا�سم اليعقوب

تتقدم بجزيــل �ل�شكـــر وعظيـــم �المتنـــان �إىل

�شو�ء باحل�شور �شخ�شيًا �أو باالت�شال هاتفيًا �أو برقيًا �أو بالن�شر  بال�شحف

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

�ل�شيخ/ �شباح �الأحمد �جلابر �ل�شباح

مقام ح�شرة �شاحب �ل�شمو �أمري �لبالد

�ل�شيخ/ نو�ف �الأحمد �جلابر �ل�شباح

و�شمو ويل �لعهد �الأمني

�ل�شيخ/ نا�شر �ملحمد �الأحمد �ل�شباح

و�شمو رئي�س جمل�س �لوزر�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

ــــيــــد/ جـــا�ـــشـــم حمـــمـــد �خلـــر�فـــــــي ــــ�ــــش �ل

و�شعادة رئي�س جمل�س �الأمة

عـائــلة اليعقوب

1 ـ 0 أمس على ملعب »نيلسون 
مانديال باي« في بورت اليزابيت. 
الهدف  وســــجل جيرماين ديفو 
الدقيقة 23. ورفعت اجنلترا  في 
رصيدها الى 5 نقاط واحتلت املركز 
الثاني في املجموعة بفارق األهداف 

خلف اميركا.
وأجرى اإليطالي فابيو كابيللو 
مدرب منتخب اجنلترا 3 تغييرات 
التــــي تعادلت  التشــــكيلة  على 
مع اجلزائر ســــلبا فــــي اجلولة 
الثانية، فغامر بإشراك جيرماين 
ديفــــو مهاجم توتنهــــام بدال من 
اميل هيسكي العب استون فيال، 
وأشرك جيمس ميلنر مكان ارون 
لينون في الوسط، ودفع باملدافع 
ماتيو ابسون مكان جيمي كاراغر 
املوقوف. اما ماتياس كيك فاحتفظ 
بنفس التشكيلة التي تعادلت مع 

الواليات املتحدة 2 ـ 2.
وأعطت تغييرات كابيللو ثمارها 
فلم يتأخر الهدف االجنليزي كثيرا 
وجاء حني انطلق جيمس ميلنر 
من اجلهة اليمنى حيث رفع كرة 
بعرض امللعب تابعها ديفو بقدمه 
في املرمى رغــــم وجود احلارس 
املناسب  املكان  الســــلوڤيني في 
)23(. وبقيت النتيجة على حالها 
بعد فشــــل اي من املنتخبني في 
التسجيل في الدقائق االخيرة فكان 
الهدف كافيا الجنلترا للتأهل الى 

الدور الثاني.

الدور الثاني بعد املغرب عام 1986 
والسعودية عام 1994، وسادس 
منتخب قاري بعد الكاميرون 1990 
ونيجيريا )1994 و1998( واملغرب 
)1986( والسنغال )2002( وغانا 
)2006(، واكتفى بنقطة واحدة 
في مشاركته االولى في النهائيات 
منذ 24 عاما والثالثة في تاريخه. 
الواليـــات املتحدة في  وجنحت 
ترجمة أفضليتها الى هدف قاتل 
في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع عندما استغل دونوڤان 
كرة مرتدة من احلارس مبوحلي 
بعد تدخله امام دميبسي فتابعها 

بسهولة داخل املرمى.

عودة األسود

وحجزت إجنلترا بطاقتها الى 
الدور الثاني بفوزها على سلوڤينيا 

في بريتوريا في اجلولة الثالثة 
واالخيرة من منافسات املجموعة 
الثالثة. وســـجل دونوڤان هدف 
املباراة الوحيد في الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع. وذهبت 
الصدارة الـــى الواليات املتحدة 
برصيـــد 5 نقاط بفارق األهداف 
أمام اجنلترا، وجاءت سلوڤينيا 
ثالثة برصيد 4 نقاط واجلزائر في 
املركز األخير برصيد نقطة واحدة. 
وتلتقي الواليات املتحدة التي فكت 
عقدتها املتمثلة في خسارة جميع 
مبارياتها في اجلولة االخيرة من 
الدور األول للمونديال منذ عام 
1950، فـــي الدور املقبل مع ثاني 
املجموعة الرابعة، على ان تلعب 
اجنلترا مع أول الرابعة. في املقابل، 
املنتخب اجلزائري في ان  فشل 
يصبح ثالث منتخب عربي يبلغ 

فاز منتخب أملانيا على نظيره 
الغاني 1ـ  0 على ملعب سوكر سيتي 
بجوهانسبورغ في اجلولة الثالثة 
واألخيرة مــــن املجموعة الرابعة، 
وسجل مسعود اوزيل )60( الهدف 
فــــي تصدر  الذي ســــمح ألملانيا 
املجموعة امــــام غانا التي تأهلت 
ثانية مستفيدة من خسارة صربيا 
امام استراليا 1ـ  2. واحتلت أملانيا 
صدارة املجموعة برصيد )6 نقاط( 
بينما جاءت غانا في املركز الثاني 
برصيد 4 نقــــط وبفارق األهداف 
عن استراليا صاحبة املركز الثالث 
والتي فازت على صربيا 2 ـ 1 في 
نلسبروت. وسجل تيم كاهيل )69( 
وريت هوملان )73( هدفي استراليا، 
ومــــارك بانتيليتــــش )84( هدف 
صربيا. وبذلك تلتقي أملانيا صاحبة 
املركز األول في املجموعة الرابعة 
مــــع اجنلترا التــــي احتلت املركز 
الثاني فــــي املجموعة الثالثة كما 
يواجه منتخب غانا نظيره األميركي 

متصدر املجموعة الثالثة.

خروج الجزائر

قـــاد املهاجم الرمـــز الندون 
دونوڤان منتخب بالده الواليات 
املتحـــدة امام ناظري رئيســـها 
السابق بيل كلينتون الى الدور 
الثاني بتسجيله هدف الفوز في 
مرمى اجلزائر 1ـ  0 أمس على ملعب 
»لوفتوس فيرسفيلد ستاديوم« 

ألمانيا وغانا وأميركا وإنجلترا إلى الدور الثاني

 كلينتون حضر مباراة أميركا والجزائر
 حضر الرئيس االميركي السابق بيل كلينتون امس مباراة 
الواليات املتحدة االميركية واجلزائر في بريتوريا، حسبما اعلنت 
مؤسسته في نيويورك.  وكان كلينتون قد اختير رئيسا شرفيا 
للجنة دعم ترشيح الواليات املتحدة الستضافة احد مونديالي 
2018 او 2022. وانحصر س��باق استضافة مونديال 2018 بني 
روسيا والواليات املتحدة واجنلترا باالضافة الى امللفني املشتركني 

لكل من هولندا وبلجيكا، واسبانيا والبرتغال. 
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