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فواز احلساوي يتسلم درعا تذكارية من طالل النمالن

الشيخ أحمد النواف يسلم كأس املركز األولعسكر العنزي يتسلم درعا تذكارية من أحمد القبندي

الحساوي يشيد بمسيرة النمالن

طائرة »األكاديمية« تفوز ببطولة قبازردالقبندي يدعو العنزي العتزاله

الرشيدي يحرز لقب بطولة الـ »كارت«

فاز فريق أكادميية س����عد العبداهلل للعلوم 
األمنية ببطولة املرحوم اللواء عبداألمير قبازرد 
لقطاعات وزارة الداخلية لكرة الطائرة بعد تغلبه 
في املباراة النهائية على األمن اخلاص بشوطني 
مقابل ال شيء، وبذلك احتل فريق األمن اخلاص 
املركز الثاني وقط����اع اإلدارات املعاونة املركز 
الثالث. بعد فوز األخي����ر على أمن احلدود في 

مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.
وشهدت البطولة التي استمرت 5 أيام ندية 
وتنافسا بني فرق قطاعات وزارة الداخلية وجاءت 
املباراة النهائية مثيرة وحماسية وتخللتها بعض 

اللمحات الفنية.
حضر النهائي اللواء الش����يخ أحمد النواف 

وأعضاء مجل����س إدارة االحتاد ومدير االحتاد 
العميد صالح العصفور وأسرة املرحوم اللواء 
عبداألمير قبازرد وأمني سر نادي كاظمة حسني 
بوس����كندر وضباط االتصال لقطاعات وزارة 

الداخلية.
من جانبه، أشاد الشيخ أحمد النواف مبستوى 
املباراة النهائية، مؤكدا أن إحياء ذكرى املرحوم 
قبازرد من خالل البطولة أقل تقدير يقدمه احتاد 
الشرطة ألحد قياداته السابقني الذي تركوا بصمات 
جليلة وخدموا الرياضة الشرطية وشكر أسرة 
املرحوم على مساهمتهم، وإدارة نادي كاظمة على 
توفير الصالة التي أقيمت عليها املباريات واحتاد 

الطائرة على دعم البطولة وتوفير احلكام.

الرشيدي  أحرز املتسابق بدر 
املركز األول في بطولة ال� »كارت« 
للس����يارات التي اختتمت اول من 
ام����س ونظمها نادي الس����يارات 
والدراج����ات اآللية. وح����ل ثانيا 
املتس����ابق البريطاني جينو بيتر 
الثالث املتسابق  املركز  وجاء في 

فيصل العثمان.

واقيم����ت البطول����ة على مدار 
يومني مبشاركة كبيرة من عشاق 
س����باقات الكارت من الشباب من 
مختلف الفئات العمرية وكان الفتا 
مش����اركة فتيات أثبنت مهارة في 
املنافسة على حتقيق أسرع األوقات 

خالل األنشطة.
وانطلقت البطولة مبشاركة أكثر 

من 50 متسابقا ومتسابقة وزعوا 
على فرق تتنافس على ثالث لفات 
للمضمار ومت احتس����اب أسرعها 

للتأهل لألدوار النهائية.
إدارة  وق����ام رئيس مجل����س 
النادي الش����يخ أحمد الداود بعد 
نهاية السباق بتوزيع اجلوائز على 

الفائزين.

اس����تقبل نائب رئيس مجلس 
ادارة نادي القادسية السابق فواز 
احلساوي العب الفريق االول لكرة 
القدم بالقادسية طالل النمالن الذي 
قدم له دعوة حلض����ور مهرجان 
اعتزال����ه الذي س����يقام 3 فبراير 
املقبل على هامش لقاء القادسية 
والعربي بستاد محمد احلمد في 
اطار منافس����ات ال����دوري املمتاز 
حتت رعاية الش����يخ احمد الفهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
التنمية.  واشاد احلساوي مبا قدمه 
النمالن من عطاء خالل مسيرته 
الرياضية مع القادسية وما حققه 
من اجنازات وما يتمتع به من أخالق 
رياضية، وطالبه مبواصلة العطاء 
في املجال الرياضي بعد اعتزاله، 
متمنيا له التوفيق في مش����واره 
العمل����ي املقبل، ومن جهته أعرب 
طالل النمالن عن شكره وتقديره 
للحساوي على ما يقدمه من رعاية 

للرياضة والرياضيني.

وّجه العب الفريق األول لكرة 
القدم بناديي التضامن والكويت 
ومنتخب الش���رطة سابقا احمد 
القبندي الدعوة الى النائب عسكر 
العنزي حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام في الرابع من فبراير 
املقبل على هام���ش اللقاء الذي 
يجمع التضامن مع الكويت في 
الدوري املمتاز على ملعب األول 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير االسكان والتنمية ورئيس 
اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ 

احمد الفهد.
من جانبه أشاد النائب عسكر 
العنزي بالقبندي وما قدمه لناديه 
طوال مشواره الرياضي وطالبه 
ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة 
من اجل خدمة الرياضة الكويتية 
وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي 
واالجتاه إل���ى العمل اإلداري أو 

الفني.

تأجيل وصول سعيود 
وسط مخاوف عرباوية

»شاهين« يفوز بكأس الخرافي في الهجن

مفاوضات مع زامبي وسنغالي تحسبًا ألي مفاجآت

عبداهلل العنزي
تأجل وصول العب االهلي املصري اجلزائري امير سعيود 
ال���ى البالد اليوم بعد ان كان من املقرر ان يصل امس لوضع 
اللمسات االخيرة على مفاوضاته مع العربي قبل توقيع العقد 
الرسمي بينهما للعب بصفوف »االخضر« الى نهاية املوسم 
مقابل 90 الف يورو، ويأتي تأجيل وصول س���عيود الى عدة 
اسباب منها تأخر استخراج تأشيرة الدخول )الڤيزا( لوكيل 
اعماله املصري عالء محمود، وانباء عن وجود مفاوضات سريعة 
يجريها الالعب مع عدد من االندية اجلزائرية والتونسية، اال 
ان بعض املصادر من داخل مجلس ادارة العربي اكدت وصول 
الالعب اليوم وان سبب التأخير يعود الى بعض االجراءات 
الروتينية التي عطلت وصوله امس، متوقعا ان يتم توقيع 
العقد بعد غد حتى يتس���نى له لعب املباراة املقبلة للفريق 

امام الساملية اجلمعة املقبل.
وكانت ادارة »االخضر« قد فتحت على وجه السرعة باب 
املفاوضات مع محترفني آخرين حتسبا الي طارئ قد يدخل في 
املفاوضات مع سعيود ويعطل توقيع العقد خصوصا ان باب 
انتهاء التسجيل ينتهي بنهاية الشهر اجلاري، واحملترفان هما 
العب خط الوسط السنغالي عيسى با العب اوكسير الفرنسي 
واملنتخب السنغالي سابقا والزامبي زكريا ماسكوندو مهاجم 
الفيصلي االردني وثالث هدافي الدوري االردني حاليا، والذي 
انتهى عقده مع الفيصلي حيث سجل ماسكوندو 6 اهداف من 

10 مباريات له مع الفيصلي.

توج الذلول شاهني ملشعان العتيبي بطال لكأس شركة املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي املخصص للقيان قعدان على مسافة 
4 كيلو مترات وجاء الذلول مبدع حلش���ر بن ظفر الهاجري في 
املركز الثاني والنشمي ملشرف العجمي في املركز الثالث، وقام 
عبداهلل املطيري االمني العام لالحتاد العربي باالنابة عن طالل 
اخلرافي راعي السباق بتسليم الكأس الى مشعان العتيبي واشاد 
بالدعم الالمحدود الذي تقدمه شركة اخلرافي من اجل احلفاظ على 
التراث وتخليد ذكرى املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي الذي 

قدم الكثير من الدعم للحركة الرياضية ومختلف االنشطة.
كما فاز الذلول النش���مي بكأس النادي املخصصة للجذعات 
قعدان والنادر ألبناء الشهيد فهد االحمد باملركز الثاني وشاهني 
لنواف الشطي ثالثا وقام مدير النادي زباران العجمي بتسليم 

الكأس الى سعود الفهادي.
وفي بقية االش���واط فاز الذلول في حملمد الس���هلي بالشوط 

االول املخصص للجذعات ابكار.
وفاز الشايبة لعبداهلل الهاجري بالشوط الثالث وجاء الذلول 

غارة لربيح العجمي في املركز الثاني.

مبارك الخالدي
تتجه انظار الرياضيني اليوم صوب قاعات 
محكمتي التمييز واالستئناف بقصر العدل 
ترقبا لصدور ثالثة احكام قضائية في اكثر 
القضايا جدال وأهمية شغلت الوسط الرياضي 
كثيرا االش���هر املاضية، نظرا ملا قد يترتب 
عليها من آثار فيما لو صدرت االحكام اليوم 

باملخالفة ملا هو قائم من مراكز رياضية.
كما ان الهيئة العامة للشباب والرياضة 
تترقب هي األخرى الساعات املقبلة بحذر 
بالغ اذ انها القاس���م املشترك في الدعاوى 
الرياضية املنظ���ورة اليوم كونها الطاعنة 
واملطعون عليها، باعتبارها اعلى س���لطة 
ادارية مشرفة على الرياضة في البالد بنص 

القانون.
ولعل القضية االولى األكثر اثارة وجدال 
هي الطعن املقدم من الشيخ طالل الفهد ضد 

وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل االسبق 
بصفته واملتضمن طلب وقف القرار 120 لسنة 
2007 واملؤرخ في 2007/6/4 الذي اعتبر الفهد 
مستقيال من منصبه كنائب ملدير الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مبقتضاه، والغائه واعتباره 
كأن لم يكن والذي صدر اس���تنادا الى نص 
املادة 5 من قانون 2007/5 الذي يقضي بحظر 
اجلمع بني عضوية مجالس ادارات الهيئات 
الرياضية وبني العمل في وظيفة قيادية بأي 
من الهيئات واعتبار الشخص مستقيال من 

هذه الوظيفة ان جمع بينهما.
ولم يرت���ض الفهد ذلك القرار وجلأ الى 
القضاء ال���ذي رفض الدعوى في حكم اول 
درجة، االم���ر الذي اس���تلزم الطعن عليه 
باالس���تئناف اذ قدم مذكرة دفع بها بعدم 
دستورية املادة املش���ار اليها. وفي جلسة 
16 فبراير 2009 قضت محكمة االستئناف 

بعدم دستورية املادة املطعون عليها وفي 
املوضوع بتعديل احلكم املس���تأنف بالغاء 
القرار املطعون فيه في جزئه الرجعي السابق 
على تاريخ 2007/6/4 وبتأييد احلكم للمرحلة 
الالحقة وبالغائه فيما قضي به من رفض طلب 
التعويض والزام املطعون ضده بصفته بأن 
يدفع للطاعن 5000 دينار كتعويض اجمالي 

عن كل االضرار التي حلقت به.
وحيث ان الفهد لم يرتض قضاء احلكم 
في ش���قه املتعلق بعدم جدية الدفع بعدم 
الدستورية فقد طعن عليه امام جلنة فحص 
الطعون باحملكمة الدس���تورية وطلب في 
ختامها الغاء احلكم واحالة االمر الى احملكمة 
الدستورية للفصل فيه والتي امرت بجلسة 
30 من الش���هر الفائت بقبول الطعن شكال 
وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم 
دستورية نص الفقرة االخيرة من املادة 5 من 

القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم 
بعض أوجه العمل في كل من اللجنة االوملبية 
الكويتية واالحت���ادات واالندية الرياضية 
واحالة النزاع الى احملكمة الدستورية للنظر 

فيه بجلسة اليوم.

قرار حل األندية

كما تص���در الدائ���رة االدارية مبحكمة 
االس���تئناف اليوم احلكم في الطعن على 
احلكم االداري 2009/2582 الصادر بتاريخ 
2009/12/10 والقاض���ي بالغاء قرار رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 534 الصادر 
بتاريخ 2007/11/14 فيما تضمنه من تعيني 
مجلس ادارة مؤقتا لنادي القادسية ملدة سنة 
مع ما يترتب عليه من آثار على النحو املبني 
في اس����باب احلكم والغاء قرار رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة املؤرخ 2009/11/13 

فيما تضمنه من اغف����ال تعيني مجلس مؤقت 
الدارة النادي وحتديد مدته مع ما يترتب عليه 
م����ن آثار ورفضت ما ع����دا ذلك من طلبات في 
اش����ارة الى صحة قرار الهيئ����ة بحل مجالس 

ادارات االندية العشرة.
وحيث ان مجلس ادارة نادي القادسية السابق 
لم يرتض احلكم املش����ار اليه فقد طعن عليه 

باالستئناف املاثل.

حل إدارة نادي السالمية

كم����ا تنظر الدائ����رة االدارية ف����ي محكمة 
االستئناف في جلسة عادية اليوم الطعن رقم 
2009/1183 املرفوع م����ن رئيس مجلس ادارة 
نادي الس����املية بصفته وآخرين ضد اعضاء 
بالن����ادي محبوب جمعة  العمومية  اجلمعية 
الهاجري ومحمد  الربيعان وص����الح  ونوري 
بهبهاني وعادل الصراف الذين اقاموا الدعوى 

2009/1233 ضد رئيس النادي بصفته ورئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته، طالبني 
اعتبار مجلس ادارة النادي مستقيال ملخالفته 
املادة 48 من النظام االساس����ي املوحد لالندية 
واالحتادات الرياضية على سند من القول ان 
املجلس لم يعقد اى اجتماعات خالل 3 اش����هر 

متصلة.
وكانت محكمة اول درجة قد اصدرت حكمها 
االبتدائي بتاري����خ 28 يونيو 2009 بحل ادارة 
الن����ادى االمر الذي لم يرتض����ه الطاعن فأقام 
االس����تئناف املاثل، كما تقدم املطعون ضدهم 
باس����تئناف آخ����ر محصلته حتص����ني احلكم 

السابق.
اليوم  االدارية املستأنفة  الدائرة  وستنظر 
بجميع الطعون املقدمة امامها لالرتباط ووحدة 

اخلصوم وليصدر بها حكم واحد.

القضاء يقول كلمة الفصل بين الرياضيين اليوم
»تمييز« الفهد والنطق بحكم استئناف حل األندية وطعنا إدارة السالمية


