
 الكويت يسعى لتخطي عقبة الساحل للمحافظة على الصدارة

 الحساوي يشيد بمشوار البلوشي
 استقبل رجل األعمال عبدالعزيز مبارك 
احلساوي العب نادي القادسية واملنتخب 

الوطني سابقا أحمد البلوشي. 
   وقال احلساوي ان البلوشي يعتبر 
مـــن أكثر الالعبني عطاء في القادســـية 
وساهم كثيرا مع باقي الالعبني في حتقيق 
االجنازات طوال الفترة السابقة، متمنيا 

التوفيق لالعب في حياته املهنية. 
البلوشي احلســـاوي على    وشـــكر 
اســـتقباله ودعمـــه ومســـاندته له في 
مباراة اعتزالـــه املقرر لها فبراير املقبل 
أمام العربي في القسم الثاني من الدوري 
املمتاز التي ستقام حتت رعاية الشيخ 

 عبدالعزيز احلساوي يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشيتركي اليوسف. 

 عبدالعزيز المرزوق الثالثاء وياكم
 تستضيف «األنباء» باچر 
(الثالثاء) رئيس مجلس ادارة 
الكويـــت عبدالعزيز  نادي 
املرزوق ما بني الساعة الـ ٦ 
والـ ٨ مساء وذلك للحديث عن 
دوره في تطوير ودعم الفرق 
الرياضية في مختلف األلعاب، 
وحظوظ فريق الكويت لكرة 
البطوالت  القدم بالفوز في 
الكبيرة  الطفرة  املقبلة بعد 
التي حققهـــا «العميد» في 

املواســـم املاضية، باالضافة الى الرد على اسئلة القراء 
وذلك على الهواتف التالية: ٢٢٢٧٢٨٨٨ و٢٢٢٧٢٨٨٩. 

 يسعى الكويت اليوم في الـ ٧ مساء ملواصلة صدارته لترتيب فرق 
الدرجة املمتازة لدوري كرة السلة عندما يواجه الساحل ضمن اجلولة 
الثالثة مــــن املرحلة الثانية للبطولة التي تشــــهد ايضا لقاءين مهمني 
يجمعــــان اجلهراء مع كاظمة في الـ ٥، والقادســــية مع كاظمة في ٨:٣٠، 

وتقام املباريات الثالث على صالة فجحان املطيري بالقادسية.
  ويدخل االبيض مباراته مع الســــاحل وهــــو متصدر بـ ١٤ نقطة من 
٧مباريات دون أي خسارة ويأمل مواصلة نتائجه املميزة في ظل دخول 
البطولة مراحلها احلاسمة التي متنح كل نقطة أهمية كبيرة في تقريب 
الفريق من اللقب. وقدم األبيض هذا املوسم مستويات مغايرة عن املواسم 
املاضية حتت قيادة املدرب األملاني اجلديد بيتر شــــومرز الذي ظهرت 
بصماته بشكل واضح على أداء الالعبني خصوصا في اجلانب الدفاعي 

الذي متيز فيه األبيض بصورة الفتة دفعته إلى تصدر الترتيب.
   ويعول شومرز على مجموعة متجانسة من الالعبني منهم األميركيان 
بوني واتسون ولي روي هيرد باإلضافة إلى راشد الرباح، حسني اخلباز 

عبدالعزيز فالح، راشد علي وسالم الهذال.
   في املقابل تشكل املباراة أهمية كبيرة للساحل صاحب الـ ١٠ نقاط 
والســــاعي بدوره إلى االقتراب أكثر من منطقة مقدمة الترتيب ويسعى 
اليوم حتت قيادة املدرب املصري ابراهيم نصر إلى عرقلة مسيرة الكويت 
واحلاق الهزمية االولى به على الرغم من معرفته بصعوبة املهمة نظرا 
للمســــتويات املميزة التي يقدمها خصمه في البطولة، ويعول الساحل 
على العبيه شــــايع مهنا، صالح يوســــف، عبداهللا الشمري واالميركي 

انتوني غرين.
   وفي لقاء اجلهراء وكاظمة حتتدم املنافسة حيث يتفوق االول صاحب 
ال ١٠ نقــــاط بفارق نقطة وحيدة عن الثاني وهو ما يدفع فريق املدرب 
البحريني سلمان رمضان إلى بذل مزيد من اجلهد من أجل حتقيق الفوز 
واإلبقاء على أمله في املنافسة على اللقب، في املقابل يتعني على اجلهراء 
أن يبرهن أكثر على رغبته في مواصلة املنافسة في البطولة وحتقيق 
نقطتي اللقاء خصوصا بعد خسارة الفريق في اجلولتني املاضيتني أمام 

القادسية والكويت.
  وفــــي اللقاء األخير تبدو كفة القادســــية راجحة أكثــــر من العربي 
نظــــرا المتالك األصفر الرغبة في مواصلة اللحاق بالكويت الذي يتقدم 
عليه بفارق نقطة وحيدة، ويقدم القادســــية(١٣ نقطة) أداء الفتا خالل 
منافسات البطولة جعله أبرز املرشحني الحتفاظ باللقب للمرة اخلامسة 
على التوالي رغم خسارته أمام الكويت في اجلولة األخيرة من املرحلة 

األولى بفارق نقطة وحيدة. 
  ويعتمد مدرب األصفر املقدوني جوردانكو دافدكوف على مجموعة من 
الالعبني املميزين يأتي في مقدمتهم قائد الفريق فهاد السبيعي، عبداهللا 
الصراف، عبدالعزيز احلميدي وعبداهللا املطيري باإلضافة إلى األميركيني 
جويل بوكس، ودميتري شو، وفي الطرف االخر يسعى العربي لتحقيق 

انتصاره األول في البطولة بعد سبع هزائم متتالية.  

 مواقيت الصالة 

 5.17 الفجر 
 6.38 الشروق 

 12.01 الظهر 
 3.04 العصر 

 5.25 المغرب 
 6.44 العشاء 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 أوباما: أيام صعبة قادمة تنتظر مصر.

  ـ بعد كل شدة انفراج.. ومصر ستبقى «أم الدنيا».
 «الداخلية» تدعو المصريين الزائرين ممن أوشكت زيارتهم على االنتهاء 

لتجديدها تفهما لظروفهم.
 أبواللطف  واحد  ـ شكرا للداخلية.. وأهلنا المصريون بعيوننا.

 البقاء هللا 
 مـرمي اسـماعيل عبداهللا اسـماعيل ـ ارملة حســـني 
عبداحلميـــد علي البحر ـ ٧٨ عامـــا ـ الرجال: 
جنوب السرةـ  حطنيـ  ق٣ـ  ش٣٢٩ـ  م٢٤ـ  ت: 
٥٠٢١٤٤٠٠ـ  ٩٩٦٢١٨٢٤، النساء: الرميثيةـ  ق٩ـ  
ش اسامة بن زيد ـ ج٩١ ـ م٥ ـ ت: ٩٧٨٣٨٨٧٣.

  يوسف مطلق ضيدان علي الشمري ـ ١٦ عاما ـ اجلهراء 
ـ القصـــر ـ ق٢ ـ ش٤ ـ م٣٤ ـ ت: ٩٠٠٠٩٨١٠ ـ 

.٩٧٩٤٩٩٩٣
  عائشة محمد خليفة راشـد العبار ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: 
حطـــني ـ ق٤ ـ ش٤١١ ـ م٧٥ ـ ت: ٢٥٢٢٥٣٦٠ ـ 
٦٥٩٩٨٩١٥، النساء: صباح السالم ـ ق١٠ ـ ش 

االول ـ ج١٦ ـ م٣٩ ـ ت: ٢٥٥٢٩٦٠٠.
  يوسـف عبداهللا طالب العبداهللا ـ ٨٥ عاما ـ الرجال: 
ديوان الكنادرةـ  الشعبـ  ت: ٩٩٠٥٧١٧٢، النساء: 

حطني ـ ق٤ ـ ش١٥ ـ م٣٨ ـ ت: ٢٥٢٢١٠٣٠.

  حمـدان بـداح غافـل الصليلي ـ ٦٥ عامـــا ـ الرجال: 
ســـعد العبـــداهللا ـ ق٤ ـ ش٤٠٥ ـ م٤٩١ ـ ت: 
٩٧٨٥٥٦٢٧، النساء: الواحةـ  ق٤ـ  ش٤ـ  م١٧٧٣ 

ـ ت: ٩٤٤٦٣١٣٤.
  ماجد حمد ابداح الهاجريـ  ٢٧ عاماـ  الرجال: اشبيلية 
ـ ق٤ ـ ش٤٤٢ ـ م١٠٢ ـ ت: ٦٦٦١٩٩٩٢، النساء: 

الرابية ـ ق١ ـ ش٤٢ ـ م١ ـ ت: ٩٧٧١٠١٧٧.
  محمد عبداحلميد احمد البلهـان ـ ٦٩ عاما ـ الرجال: 
السرةـ  ق٦ـ  ش٢ـ  م١٥ـ  ت: ٩٧٨٢١٦٧٦، النساء: 

الشامية ـ ق١ ـ ش١٤ ـ م٤ ـ ت: ٩٧٧٤٤٧٢٢.
  عيد مبارك سعد املويزريـ  ٢٤ عاماـ  الفردوسـ  ق٥ـ  

ش١ ـ ج١١ ـ م٤٠ ـ ت: ٦٠٠٥٥٤٤٩ ـ ٩٧٦٠٢١٣١.
  فاطمة علي صالح، أرملة: عوض حيدر حسني ـ ٨٠ 
عاماـ  الرميثيةـ  حسينية القائمـ  ق٣ـ  ش ساطع 

احلصري ـ ت: ٩٩٨٩٩٠٠٦ ـ ٩٩٨٢٢٠٦٦. 

 مقاالت الزمالء كتّاب الصفحة األخيرة ص٥١ 
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