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السالمية حائر بين توماس وعبدالرضا

في قراراته ما ادى الى استعجال 
عبدالرضا في قرار االستقالة مع 
علي الصفار كونه هو من قام 
باختياره وتعيينه وال توجد له 
اي مشاكل مع الالعبني واجلهاز 
االداري ويقوم بعمله على الوجه 

األكمل. 

لـ »األنباء« ان املشاحنات التي 
حدثت بني مشرف الفريق علي 
الصفار واملدرب توماس زادت 
الطني بلة بني عبدالرضا وتوماس 
الن االخير طلب اقالة الصفار 
من منصبه بســـبب احتجاجه 
املتكرر على تشكيلته وتدخله 

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« ان مجلس 
ادارة الساملية يحاول االتصال 
الفريق علي عبدالرضا  مبدير 
ملعرفة اسباب تقدمي استقالته 
اال انه ال يرد على أي اتصاالت، 
ويبدو ان اسباب تقدمي عبدالرضا 
االستقالة تعود المرين اولهما 
احتجاجه على املدرب البلجيكي 
وليام توماس الذي سبق ان قام 
عبدالرضا بطلب اقالته والتعاقد 
مع مدرب بديل لســـوء تكتيك 
توماس وادارته وتذمر عدد من 
الالعبني على اسلوبه وطريقته 
وتغييره املتكرر في التشكيلة 
وعدم قدرته على قراءة املباريات، 
وخير دليل ان نتائج الفريق الى 
االسوأ في الشوط الثاني من أي 
مباراة، والسبب االخر هو انه 
يرغب في االجتاه الى التدريب 
وسيسبق ذلك بعدة دورات قبل 
ان يبدأ بتدريب فرق الناشئني اما 
بالساملية او احد االندية االخرى، 
الى  ولكن قد يعود عبدالرضا 
النادي مرة اخرى للعالقة القوية 
التي تربطه مع رئيس النادي 
د.عبداهلل الطريجي لكن بشرط 
اقالـــة توماس، وهذا ما رفضه 
مجلـــس االدارة فـــي اكثر من 
اجتماع ليكون قبول استقالة 
عبدالرضا احلل االقرب ملجلس 
االدارة النها جاءت منه وليس 

بقرار منهم. 
 كما ذكر مصدر في الساملية 

جيـــدة إال اننـــا فوجئنـــا بعد 
الفجر بإصابته بجلطة  صالته 

في الدماغ.
من جانبه قال فواز احلساوي 
لـ »األنبــــاء« في اتصال هاتفي 
لتواجده خارج البالد انه صدم 
بخبر إصابة فتحي كميل بجلطة 
بالدماغ ولكن ال نقول إال قدر اهلل 
وما شاء فعل، فهو اخ وصديق 
لي وأنا على عالقة قوية به سواء 
من خالل التواجد بالكويت أو في 

السفرات التي جتمعني به.
واشــــار الى انه سيعود الى 
البالد فجر اليوم وسيتوجه على 
الفور الى املستشفى لالطمئنان 
على كميل والبقاء بجانبه، وعن 
عالجه باخلارج قال انه سيجلس 
مع ذوي كميل واألطباء ملعرفة 
وضعه الصحي فإذا مت السماح له 
بالسفر فسأقوم بإرساله بطائرة 
انه  أملانيا خصوصا  الى  طبية 
أجــــرى اتصاالته هناك ببعض 
املستشــــفيات وعرض احلالة 

الطبية لكميل عليهم.
وختم احلساوي بقوله فتحي 
اخ وصديق وهو من أعالم الكرة 
الكويتية والوقوف معه واجب 
علينــــا حيث قــــدم الكثير الى 
الرياضة واسعد اجلماهير ويجب 

االن رد اجلميل له.

حلني استقرار حالته.
وبني فيصل ان والده لم يكن 
يعاني من أي ازمة صحية قبل 
ذلك فهو يتمتع بصحة وعافية 

هناك، مضيفا انه بدأ منذ صباح 
اليوم بتجهيز أرواق عالج ابيه 
في اخلارج على نفقة الدولة ومن 
املتوقع ان ينتهي خالل أسبوع 

والده نائب رئيس نادي القادسية 
السابق فواز احلساوي الذي أبدى 
استعداده لنقل والده الى أملانيا 
بطائرة طبيـــة خاصة وعالجه 

عبداهلل العنزي
الفارس األســــمر  »ولدكــــم 
فتحي كميل، بحاجة الى الدعاء 
يا أهل الكويت، ال تنســــونا في 
صالتكم، فقد قــــدم كل ما لديه 
من اجل رفع اســــم الكويت في 
الرياضيــــة وضحى  احملافــــل 
بالغالي والنفيس وحتامل على 
نفســــه، فتكفــــون اعينوه اآلن 
بدعواتكم«، بهــــذه الكلمات بدأ 
فيصل جنل فتحي كميل باكيا 
حديثه لـ »األنباء« التي زارته في 
املستشفى العسكري بعد نقله 
إليه مساء أول من أمس إلصابته 

بجلطة في الدماغ.
 وقــــال فيصــــل ان األطباء 
طمأنوه بأن حالة ابيه استقرت 
نوعا ما وهناك بوادر حتســــن 
الزيارة مازالت  ان  اال  بسيطة، 
ممنوعة عنه حلني استقرار حالته 
نهائيــــا، فمثل هذه احلاالت في 
حاجة الى عناية فائقة من قبل 
األطباء واإلشراف واملتابعة لذلك 
نحن متلزمون بتعليماتهم بعدم 

السماح بزيارته.
وأشار الى ان رجاالت احلركة 
الرياضية وقفوا معهم في تلك 
األزمة التي يعيشها والده فالشيخ 
احمد احلمود عرض علينا التكفل 
بعالجه في اخلارج، وكذلك صديق 

وليام توماس وعلي عبدالرضا ايام الوئام

)محمد ماهر( حمد حربي ومشعل نايف ويعقوب األنصاري يحملون فانيلة التضامن  

عبدالرضا الغريب وعادل الغريب مع مجموعة من الالعبني املشاركني في البطولة

فواز احلساوي أبدى استعداده للتكفل بعالج فتحي كميل في اخلارج

طائرة طبية خاصة من الحساوي لعالج كميل
األطباء طمأنوا ذويه بوجود بوادر تحسن في حالته

عبداهلل العنزي 
قدم التضامن مساء امس العبيه الثالثة اجلدد 
املنضمني حديثا الى الفريق الى وسائل االعالم، وهم 
حمد حربي ومشعل نايف ويعقوب االنصاري، في 

املؤمتر الصحافي الذي عقد في مقر النادي.
وقـــال امني الصندوق حمـــود النومس: نأمل 
ان يشـــكل انضمام الالعبني الثالثة اضافة قوية 
للفريق، الننا نســـعى للمحافظة على امالنا في 
البقاء بالدوري املمتاز. ومبينا ان ادارة النادي لن 
تبخل على فريق الكرة بشيء، من اجل استعادة 
سمعته في بطولة الدوري، بعد ان عانى من ظروف 

جعلته يقدم املستوى غير املأمول منه.
اما مدير الكرة فهد الفهاد فقد رحب بالالعبني 
الثالثـــة في التضامن، متمنيـــا ان يقدموا افضل 
املســـتويات بعد ان ابتعدوا مؤخـــرا عن الكرة 

واملشاركات الرسمية بسبب ظروفهم.
من جهته، قال مدير الفريق عبداهلل البغيلي ان 

انضمام حربي ونايف واالنصاري الى التضامن 
يعتبر قوة اضافية للفريق، فاملعنويات مرتفعة جدا 
بعد حتقيق االنتصار مؤخرا على الصليبخات في 
الدوري وتقدمنا الى املركز السابع في الترتيب.

مـــن جانبهم، اعرب الالعبون عن ســـعادتهم 
باالنضمام الى صفوف التضامن، حيث قال حربي 
ان التضامن فريق ممتاز ومتطور، وسأقدم افضل 

ما لدي من اجل حتقيق النتائج االيجابية.
وعن مشكلته مع فريقه السابق العربي اوضح: 
ان العربي صفحة طويت في مشواري، وسأرد على 
املشككني بقدراتي في ارضية امللعب، مشيرا الى 
انه فضل عرض التضامن على عدد من العروض 

االخرى.
اما نايف فبني ان انقطاعه عن اللعب بشـــكل 
رسمي في الفترة الســـابقة مع النصر، لن يؤثر 
على عطائه، متمنيا ان يعود الى مستواه السابق، 

ويكون عند حسن ظن ادارة التضامن به.

تشهد أروقة نادي اليرموك واحتاد التنس اقباال 
كثيفا على املشاركة في بطولة الكويت املفتوحة 
الثالثة التي تنظمها مؤسســـة اخلطوط اجلوية 

الكويتية بالتنسيق مع احتاد اللعبة.
وبدأت اللجان اخلاصة بالتســـجيل استقبال 
جميع الفئات الســـنية، ومن بني املشاركني عدد 
من العبي منتخب التنس في السن العامة ومنهم 
أحمد الربيع وعلي الشيخ وعلي الغريب وحسن 

املوسى.
وأكد أمني سر احتاد التنس عبدالرضا الغريب 
أن البطولة التي تبدأ في 17 اجلاري تعتبر االهم 
خالل العام احلالي، نظرا الى مشاركة العديد من 
الالعبني املســـجلني في االندية واحملبني ملمارسة 
اللعبة من اجلنسني، ومن ضمنهم العبو املنتخب 

الوطني والعبون دوليون.
وقال الغريب ان البطولة لها اهميتها اخلاصة 
ملا حتمله اللعبة مـــن متعة واثارة اذ تعتبر من 
األلعاب التي تشهد اقباال كبيرا من جميع الفئات 

السنية.
من جانبه، اعرب احمد الربيع عن ســـعادته 
للمشـــاركة في البطولة للمرة الثالثة، مشـــيرا 
الى تطور البطولة ســـنويا والى اجلوائز القيمة 
للفائزين مما يخلق اجواء من املنافسة واالثارة 

بني الالعبني.
اما علي الشيخ فقال ان مثل هذه البطوالت من 
شأنها أن تبرز املواهب في اللعبة خصوصا انها 
تصنف ضمن األلعاب غير العنيفة وباستطاعة 

جميع أفراد االسرة ممارستها.

الفهد استقبلإقبال كثيف على المشاركة  في بطولة التنس البغيلي: حربي ونايف واألنصاري قوة إضافية
 وفدًا من بيالروسيا

 استقبل رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد
 وفـــدا من بيالروســـيا برئاســـة اجوركوفاليـــف يرافقهم جنم 
الكرة الســـابق الديبــلوماســـي عبدالرحمن راضي، وتنــــاول 
اجلانبـــــان األحاديث الرياضية عن البلدين وسبل التعاون في 

شتى املجاالت.
واعرب كوفاليف عن سعادته بزيارة الكويت ومشاهدة مضمار 
الســـباق الذي ال يقل عـــن اكبر األندية في بيالروســـيا والدول 
األوروبية، وقدم دعوة الى الفهد لزيارة بيالروسيا وتبادل الزيارات 
بني أندية رياضة الفروسية ورد الفهد شاكرا ومتنى للوفد طيب 
اإلقامـــة في الكويت التي حتتفل بالذكرى الرابعة لتولي صاحب 
الســـمو األمير وسمو ولي العهد مقاليد احلكم واالحتفال بالعيد 

الوطني وعيد التحرير.

ختام معسكر تنس الصليبخات
اختتمت فرق التنس في نادي الصليبخات املعسكر الداخلي، الذي 
بدأ يوم الثالثاء 2 اجلاري استعدادا لبطولة حتت 12 سنة، وبطولة 

اخلطوط اجلوية الكويتية املفتوحة.
وقال مدرب التنس الوطني يوسف نادر: إن الالعبني استفادوا من 
املعسكر كثيرا في تطوير مستواهم، وأضاف: في املوسم املاضي كنا 

نحتل املركز األخير واآلن تقدمنا إلى منتصف جدول الترتيب.
وتابع: شـــارك في املعسكر الداخلي فرق حتت 12 و14 و18 سنة، 

باإلضافة إلى السن العامة.
علـــى صعيد آخر، بدأ بعض من شـــباب منطقـــة الصليبخات 
حملة جمع تواقيع من أبنـــاء املنطقة ووجهائها واألهالي وأولياء 
أمور الالعبني في نادي الصليبخات، من اجل تقدمي عريضة لوزير 
الشـــؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، واملدير العام في 
الهيئة العامة للشـــباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل اجلزاف، 
وأعضاء مجلس األمة عن الدائرة الثانية، وذلك لإلبقاء على مجلس 

إدارة النادي احلالي.

محمد جاسم املرزوق ممسكا بعنان اخليل 

المرزوق: مشاركة واسعة في بطولة »بيت العرب« لجمال الخيول 

تصنيف اخليول، وســـيقوم 
بالتحكيم عدد من افضل احملكمني 
الدوليني. وقـــد عمدت اللجنة 
املنظمة الى اختيار جميع اللجان 
التحكيمية من ذوي التصنيف 
A عامليا، ومعتمدين من منظمة 

»االيكاهو«.

4 خيول مسابقة »بطل االبطال« 
املهور، األفراس  املهرات،  لفئة 

وفحول.
واضاف: ان البطولة تعتمد 
في األساس على تقييم الناحية 
اجلمالية للخيول املشـــاركة، 
وفقا للقواعد املتبعة عامليا في 

ثانوية، يتم التنافس فيما بينها 
الختيار افضل اخليول من حيث 
الناحية اجلمالية، وسيتم في 
اليوم االخير تأهيل الفائزين في 
املركزين االول والثاني من جميع 
الفئات الى التصفيات النهائية 
التي سيتم خاللها تكرمي افضل 

لفئات اخليل املشاركة. 
وحـــول تقســـيم الفئـــات 
املشـــاركة فـــي البطولة، قال 
مديـــر عام البطولـــة عبداهلل 
البريهي، انه مت تقسيم الفئات 
املشـــاركة وفقا لالعمار الى 4 
فئات رئيسية ينبثق منها فئات 

3 ايام بدال من يومني كما كان 
مقررا لها، كمـــا قامت بزيادة 
فئات اخليول الى عدد اضافي 
من املجموعات، على ان يشهد 
اليوم الثالث البطولة النهائية 
التـــي ستشـــهد تتويج »بطل 
االبطال« في التصنيفات االربع 

الفهد على توفيره كل  ضاري 
االمكانات الجناح البطولة. 

من جهته، قال مدير التسويق 
في البطولة عبداهلل احلداد، انه 
متاشيا مع هذا االقبال الكبير 
على البطولـــة، قررت اللجنة 
العليا متديد فترة البطولة الى 

احلالـــي وصل العدد الى 1300 
ما يعني ان هناك اهتماما كبيرا 

بهذه الرياضة. 
وشكر صاحب السمو االمير 
الكرمية والشيخ  على رعايته 
احمد الفهد على احلضور ورئيس 
نادي الصيد والفروسية الشيخ 

عبدالعزيز جاسم
قال رئيـــس اللجنة العليا 
للبطولة الوطنية االولى جلمال 
العربي محمد جاســـم  اخليل 
املرزوق ان ريادة »بيت العرب« 
في تنظيم املسابقات والبطوالت 
احملليـــة واالقليمية، هي التي 
دفعت املتسابقني للمشاركة في 
هذا احلدث االول من نوعه في 
الكويت، مشيرا الى انه مت تنظيم 
مثل هذا احلدث قبل موسمني، 
دون اعتراف دولي ولكن جناح 
التنظيم شجعنا على اقامة هذه 

البطولة.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي 
الذي عقد امـــس للحديث عن 
 البطولـــة التـــي ينظمـــــهـــا

 »بيت العـــرب« في الفتـــــرة 
من 17 الـــى 19 اجلاري، حتت 
رعاية صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، وبحضور 
نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ احمد 

الفهد.
وبني املـــرزوق ان البطولة 
ستشـــهد للمرة االولـــى هذا 
احلضور الهائل من مربي اخليل 
وعدد املشاركني، واعلن ان نسبة 
املشاركة فاقت التوقعات حيث 
بلغ عدد اخليول املشاركة 230 
جوادا، فيما وصل عدد املربني 
املشاركني 85 مربيا، مبينا انه 
في منتصف التسعينيات كان 
الوقت  هناك 26 جـــوادا وفي 
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