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محكمة االستئناف تلغي قرار »الهيئة« بحّل مجلسي الفحيحيل والشباب
بهيئة مغايرة وبحكم خالف تأييد حل مجلس إدارة القادسية

في�ه وس�نطعن  الحك�م  نحت�رم  الفلي�ج: الفرحة الكبرى بع�ودة بقية األندية»الهيئ�ة«: 
الكتل السياسية التي ال عالقة 

لها بالرياضة. 
وتابع: انه منذ بدء الدعوى 
القضائية كان���ت لدينا ثقة 
كبيرة بنزاهة القضاء الكويتي 
املشهود له بذلك، وحتى بعد 
حكم الدرجة االولى الذي لم 
يكن لصاحلنا، اال اننا كنا نشيد 

ونثق بالقضاء النزيه.
من ناحيته، بارك امني سر 
نادي الفحيحيل السابق حمد 
الشامخ هذه اخلطوة املوفقة 
التي  من محكمة االستئناف 
اعادت احلق ألصحابه، مهنئا 
اعضاء اجلمعيتني العموميتني 
الفحيحيل والشباب  لناديي 

بعودة احلق ألصحابهما.
وأش���ار الى ان الفحيحيل 
بانتظار تسلم حكم احملكمة 
اليوم بعد ان تعذر ذلك امس 
بسبب عدم طباعته، الفتا الى 
ان ع���ودة مجلس االدارة الى 
تولي دفة النادي متوقفة حاليا 
حلني النظ���ر في اذا ما كانت 
الهيئة ستقدم أشكاال عن هذا 

احلكم.

وحتصني ق���رار الهيئة بحل 
األندية ال� 10 .

من جانبه، قال رئيس نادي 
الفحيحيل السابق وليد الفليج: 
جاء احل���ق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا، فحكم اليوم 
الرياضي  انتصار للوس���ط 
ونحن ثقتنا كبيرة بالقضاء 
النزيه واحملكم���ة انصفتنا. 
واض���اف: ان الفرحة الكبرى 
ستكون بعودة بقية األندية 
ال� 8، فنحن لم نرتكب أي ذنب 

حتى حتلنا الهيئة.
م���ن جهته، ق���ال رئيس 
نادي الشباب السابق يعقوب 
رمض���ان: ان حك���م محكمة 
االس���تئناف أنص���ف ناديي 
الشباب والفحيحيل، فنحن 
اعتقدنا من���ذ حلظة صدور 
ق���رار ح���ل األندي���ة ان هذا 
القرار كان ظاملا فهو نس���ف 
رغبة اجلمعي���ات العمومية 
لألندي���ة املنحلة، ولذلك فان 
احملكمة اعادت احلق ألصحابه، 
مش���يرا الى ان اندية التكتل 
كانت ضحية حسابات بعض 

الرياضة  تصحي���ح مس���ار 
الكويتية بشكل عام«.

 الهيئة تحترم القرار 

وفي اول رد فعل على قرار 
محكمة االس���تئناف بعودة 
مجلس ادارة ناديي الفحيحيل 
والشباب قال مصدر في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ان 
الهيئة حتت���رم قرار احملكمة 
بهذا الشأن وسنسلك الطريق 
القانوني للطعن بهذا احلكم 

ينتظر باقي األحكام بسحب 
قرار حل األندية بعد أن ثبت 

أن قرار احلل خاطئ.
وقال السبيعي: »إننا كنا 
نؤمن دوم���ا بعدالة ونزاهة 
قضائنا الشامخ وراهنا على 
هذا اإلميان في س���بيل عودة 
احلق ملجال���س إدارة األندية 
املنتخب���ة من قب���ل أعضاء 
جمعياتها العمومية، وهذا ما 
تأكد وحصل ف���ي هذا اليوم 
التاريخي، آملني أن يتم معه 

انتص���ارا تاريخي���ا وحكما 
تاريخي���ا يحس���ب لدائ���رة 
الثانية،  االستئناف اإلدارية 
معربني عن أملهما في أن تكون 
باقي األحكام اخلاصة بأندية 
التضامن وخيطان والساحل 

على نفس هذا احلكم.
أنهما س���يقومان  وأضافا 
بتنفيذ هذا احلكم اليوم )أمس(، 
مش���يرين إلى أن على وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
أن يتحمل مس���ؤولياته وأال 

ادارات االندية املنحلة وجلأت 
الى محكمة االستئناف على 
سند من القول مبخالفة احلكم 
للقانون واخلطأ في تفسيره 
والقص���ور ف���ي التس���بيب 

واالخالل بحق الدفاع.

انتصار تاريخي

وعقب ص���دور احلكم أكد 
احملاميان احلميدي السبيعي 
ومب���ارك اخلش���اب أن حكم 
احملكمة االس���تئنافية ميثل 

لتفص���ل فص���ال نهائيا بني 
االحكام الصادرة وفق قاعدة 
عدم ج���واز التع���ارض بني 
االح���كام القضائية مع االخذ 
في االعتبار ان هيئة احملكمة 
تفصل بني النزاع املاثل لديها 
وفق ماهو معروض امامها من 
وثائق ومستندات وبحسب 
الواردة في  طلبات اخلصوم 

صلب صحف دعاواهم.
اجلدي���ر بالذكر ان الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
قد اصدرت 10 قرارات ادارية 
بتاري���خ 14 نوفمبر املاضي 
محصلتها حل مجالس ادارات 
املذكورة  العش���رة  االندي���ة 
استنادا الى نص املادة 12 من 
املرسوم رقم 43 لسنة 1978 
االمر الذي لم ترتضه االندية 
املذكورة وجلأت الى احملكمة 

للطعن على القرار املذكور.
وكانت محكمة اول درجة 
قد قضت بتارخ 2009/12/20 
بالغاء قرار الهيئة بحل مجالس 
ادارات اندية مؤقتة وتأييد حل 
االندية االمر الذي لم ترتضه 

مؤمن المصري � مبارك الخالدي � 
عبداهلل العنزي

اصدرت الدائ���رة االدارية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار محمد بن 
ناجي حكما صباح امس قضت 
من خالله بالغاء قرار الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
الصادر بتاري���خ 14 نوفمبر 
املاض���ي مع م���ا ترتب عليه 
م���ن اثار، وال���ذي نص على 
حل مجلس���ي ادارتي ناديي 
الفحيحيل والشباب املتزامن مع 
حل 8 اندية اخرى هي القادسية 
واليرموك واجلهراء والنصر 
والصليبخ���ات والتضام���ن 

والساحل والنصر.
وكانت محكمة االستئناف 
بواسطة هيئة مغايرة وبتاريخ 
18 اجلاري قد رفضت استئناف 
مجلس ادارة القادسية املنحل 
العامة  الهيئ���ة  وايدت قرار 
للشباب والرياضة مثار النزاع، 
االمر الذي يفتح املجال على 
مصراعي���ه للخصوم باعادة 
النزاع ام���ام محكمة التمييز 

يعقوب رمضان وليد الفليج احملامي مبارك اخلشاب احملامي احلميدي السبيعي

مبارك الخالدي
تفص��ل محكم��ة التمييز اليوم ف��ي النزاع الذي 
دار بني وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة والعمل ممثلة 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة من جهة، ومجموعة 
من أعضاء اجلمعي��ة العمومية بالنادي العربي مثلهم 
جاسم عاشور وآخرون من جهة أخرى، وذلك عندما 
تص��در محكمة التميي��ز حكمها الفاص��ل والنهائي 
ف��ي النزاع ال��ذي امتد منذ ماي��و 2005 عندما تقدم 
املطعون ضدهم »جاس��م عاشور واخرون« بالدعوى 
رق��م 2005/206 إداري طالب��ني احلك��م له��م بإلغاء 
القرار اإلداري رقم 270 لس��نة 2004 الصادر بتاريخ 

2004/11/10 الذي ينص على »اعتماد التقريرين املالي 
واإلداري للجمعية العمومية عن السنة املنتهية في 31 
مارس 2004 واعتماد امليزانية للس��نة املالية اجلديدة 
وتعيني مراقب للحسابات«، وكذلك إلغاء ما ترتب عليه 
من اثار على س��ند من القول انه خالف قرار اجلمعية 
العمومية العادية والقانون، وطالبوا بحل مجلس ادارة 
العربي وفقا للنظام األساس��ي وتشكيل جلنة إلدارة 
النادي أسوة بإجراء الهيئة العامة للشباب والرياضة 
م��ع حاالت مماثلة ألندية أخ��رى، على ان يكون حق 
احلضور ألعضاء اجلمعيتني العموميتني اللتني عقدتا 

8و2004/6/20 والذي لم يتم فيهما اعتماد التقريرين 
املالي واإلداري وامليزانية املقترحة للسنة املالية التي 

تليها.
وبجلس��ة 2006/10/16 حكم��ت احملكم��ة بقبول 
الدعوى شكال وبرفضها موضوعا وحيث لم يرتض 
املطع��ون ضدهم احلكم الس��الف الذك��ر فقد أقاموا 
االستئناف رقم 2006/604 اداري/2 وحاصله مخالفة 
القان��ون واخلطأ ف��ي تطبيقه وتفس��يره والقصور 
في التسبب والفس��اد في االستدالل واإلخالل بحق 
الدفاع، طالبني في ختامه بإلغاء احلكم والقضاء مجددا 

لطلباتهم الواردة في صلب صحيفة االستئناف.
وبجلسة 2007/6/24 أصدرت محكمة االستئناف 
حكمها بقبول االستئناف شكال وفي املوضوع بإلغاء 
احلكم وإلغ��اء القرار 27 لس��نة 2004 املطعون عليه 
وألزمت الهيئة العامة للشباب والرياضة املصروفات 

وعشرين دينارا مقابل اتعاب احملاماة.
وحي��ث ان الهيئ��ة العامة للش��باب والرياضة لم 
ترتض احلكم املش��ار اليه فقد طعنت عليه بالتمييز 
املاث��ل بغية القض��اء له��ا بطلباتها ال��واردة بصلب 
صحيف��ة الطعن بالتمييز، وحي��ث ان الدعوى قد مت 

تداوله��ا وفق ما جاء مبحاضر جلس��اتها فقد ارتأت 
هيئة محكم��ة التمييز توافر األركان الالزمة لصدور 
حكمها اليوم والذي س��يضع ح��دا للنزاع الذي امتد 

قرابة خمس سنوات.
اجلدي��ر بالذك��ر ان املطعون ضدهم ق��د بادروا 
لتنفي��ذ احلكم االس��تئنافي عبر فتح مل��ف للتنفيذ 
ل��دى اإلدارة العامة للتنفيذ التابع��ة لوزارة العدل اال 
ان الطاعنني اس��تخدموا ادواتهم القانونية املسموح 
لهم بها كاإلش��كال وغيره بغية كسب الوقت وتعطيل 

التنفيذ ريثما تصدر محكمة التمييز حكمها اليوم.

محكمة التمييز تسدل الستار على نزاع العربي اليوم
في أطول نزاع قضائي رياضي امتد منذ مايو 2005

 اشاد رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
باجلهود التي بذلها الش���يخ هزاع بن زايد رئيس مجلس 
ابوظبي الرياضي في اجراء الوفاق واملصاحلة بني محمد بن 
همام رئيس االحتاد اآلسيوي والشيخ سلمان بن ابراهيم 

آل خليفة رئيس االحتاد البحريني.
 اك��د رئيس مجلس ادارة نادي الس��يارات والدراجات 
اآللية الش��يخ احمد الداود التعاون مع ن��ادي الربع ميل الذي 

اشهر اخيرا خلدمة رياضة السيارات في البالد.
 يتوج���ه وفد املنتخب الوطني لكرة الطاولة اليوم 
الى تركيا القامة معسكره التدريبي استعدادا للمشاركات 

املقبلة.
 فاز فريق اخلراف��ي للقدرة والتحمل باملركز اخلامس 
في س��باق اخلالدية للفروس��ية الذي اقيم في اململكة العربية 
الس��عودية حتت رعاية وحضور االمير خالد بن س��لطان آل 

سعود اول من امس.
 تقيم اخليمة العرباوية ندوة رياضية الثالثاء املقبل 
حتت عنوان »زمن الوصايا واحلقائق الغائبة«، وسيحاضر 
فيها عدد من اعضاء مجلس االمة وهم: د.حسن جوهر وعادل 

الصرعاوي وم.مرزوق الغامن وصالح املال.
 ف��از املنتخ��ب الوطني لك��رة الس��لة للمعاقني على 
الكراس��ي املتحركة بقوة في بداية مش��واره في بطولة فزاع 

الدولية على االمارات »ب« بنتيجة 77 - 2.
 غادر امس وفد نادي الرماية للمشاركة في بطولة 
العالم التي س���تقام في مدينة ميونيخ االملانية وتنطلق 

منافساتها بعد غد.
 واصل بطل الكويت محمد الباز من فريق »برو رايدر« 
تألقه في بطولة االم��ارات للدراجات املائية وفاز للمرة الثانية 

على التوالي باملركز االول في سباق فئة الستوك 1600.
 كرم عبدالرضا الغريب واخوانه نائب رئيس نادي 
اليرموك السابق يونس الطاهر بديوانية املرحوم جاسم 
الغريب تقديرا لعطائه الكثر من 25 عاما كان خاللها منوذجا 

رائدا في قيادته للعديد من االنشطة.

 وق����ع رئيس االحتاد االماراتي لكرة القدم محمد 
الرميث����ي اتفاقية تعاون مع رئيس االحتاد االس����باني 

للعبة انخل ماريا فيار ملدة 5 سنوات.
وتتضمن اتفاقية التعاون تبادل املعسكرات واملباريات 
الودية على مستوى املنتخبات واالستفادة من جتارب 
االحتاد االس����باني بعد ان باتت االندية االس����بانية في 
صدارة االندية العاملية واملنتخبات االسبانية في صدارة 

املنتخبات األوروبية والتصنيف العاملي.
 اس��تعاد الفيصلي الصدارة اثر فوزه الصعب على 
مضيف��ه الكرمل 1-0 ف��ي الرمثا في خت��ام املرحلة الثانية 

عشرة من الدوري االردني لكرة القدم.
  استعاد قطر املركز الرابع في الترتيب اثر فوزه 
على مضيفه الوكرة 1-صفر في املرحلة الرابعة عشرة 

من الدوري القطري لكرة القدم.

محليةمتفرقات

عربيةمتفرقات

إدغار يعلن قائمة أزرق الناشئين 

»يد« اليرموك يهزم الكويت

بدء مسابقة فردي السيدات لبولينغ آسيا

مبارك الخالدي
الفن����ي الزرق  اعلن اجله����از 
إدغ����ار قائمة  الناش����ئني بقيادة 
الالعبني ال�24 التي س����تغادر الى 
معسكر القاهرة غدا وملدة اسبوعني 
والالعبون املختارون هم: عبداهلل 
السبيعي وعبداهلل الشمري ومحمد 
السرهيد وعبداهلل املسبحي وسعود 
الفهد وعبداهلل  التركي ومحم����د 
اخلياط وابراهيم السهلي وعبداهلل 

خلف وس����عد العازمي وس����عود 
اجلناعي واحم����د محمد ومحمد 
القبندي ومرزوق العجمي ونادر 
العنزي وفيصل السبيعي وعلى 
عتيق وعبداهلل الرشيدي ونواف 
املطيرات ومتعب الشمري وفيصل 
مبارك وفارس يحيى وعبدالعزيز 

املطيري وعبداهلل عبدالرحمن.
وق���ال مدي���ر املنتخب على 
الديحاني ان الالعبني املستبعدين 

سيتم اس���تدعاؤهم فور العودة 
من املعسكر مشيرا الى ان اجلهاز 
االداري سيعقد اجتماعا لالعبني 
عصر اليوم لتس���لم وتس���ليم 
حقائب السفر اخلاصة بالالعبني 
واالداري���ني واجله���از املعاون. 
واضاف ان املنتخب سيخوض 
ثالث مباريات في معسكره مع 
املنتخب املصري وناديي االهلي 

والزمالك.

اعتلى اليرموك ص���دارة املجموعة الثانية في 
الدورة التنشيطية لكرة اليد بعد تغلبه على الكويت 
23-21 )الشوط األول 9/10( في اللقاء الذي جرى امس 

االول على صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية.
وبذلك رفع اليرموك رصيده الى 8 نقاط من 5 
مباريات فيما بقي الكويت على رصيده الس���ابق 
بخمس نقاط وفقد امله في التأهل الى الدور نصف 

النهائي.
وفي اللقاء الثاني ابقى الس���املية على امله في 
التأهل بعد فوزه على اجلهراء 31-24 ليرفع السماوي 
رصيده الى 5 نقاط وتبقت له مباراتان مع كاظمة 
والعربي ويحتاج للفوز بهما ليتأهل فيما ضعف 
امل اجلهراء في التأهل بعد توقف رصيده عند 3 

نقاط من اربع مباريات.

كما يجب.
واضاف املنص���ور لقد جنحت 
هذه اللجان بدرجة امتياز وان كانت 
شهادتي مجروحة وامتنى ان يوفق 
اجلميع حتى آخر يوم في البطولة 
كم���ا امتنى ان يوفق ابناء منتخبنا 
الوطني لتحقيق اجناز حتى تتوج 

جهودنا بالنجاح.
وكان العبو منتخبنا الوطنية قد 
واصلوا تدريباتهم امس على صالة 
كوزمو ضمن برنامج التدريب الذي 

وضعته اللجنة املنظمة العليا.

واجتماع املكتب التنفيذي الش���يخ 
طالل احملمد رئيس اللجنة املنظمة 
العليا في قاعة التش���ريفات مبطار 

الكويت.
واشاد نادر املنصور املنسق العام 
للجان بالبطولة بدور جلنة العالقات 
العامة وقال ان ه���ذه اللجنة التي 
تنبثق عنها جلنة االعاش���ة وجلنة 
املواصالت هي عصب البطولة ودورها 
يتوقف عليه جناح التنظيم واحلمد 
هلل ان اجلميع مقدر للمس���ؤولية 
ويتفانون جميعا من اجل اداء دورهم 

تنطلق اليوم اولى مس����ابقات 
بطولة آسيا للش����باب للبولينغ 
والس����يدات الت����ي ينظمها نادي 
البولين����غ برعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد 
وتستهل البطولة مبسابقة فردي 
الس����يدات عل����ى صال����ة كوزمو 
بالساملية وتشارك فيها 32 العبة 
ميثلن 8 منتخبات هي: استراليا، 
الص����ني، هونغ كون����غ، اليابان، 
كوريا اجلنوبية، ماليزيا، كوريا 
الشمالية، سنغافورة وكل فريق 
ميثله 4 العبات. وتشير الدالئل الى 
ان هناك 4 منتخبات ستتنافس على 
الثالث للمراكز األولى  امليداليات 
الذهبية والفضي����ة والبرونزية 
خاصة املنتخب الكوري اجلنوبي 
املرش����ح رقم واحد لهذا االجناز 
فهو ميتلك العبات لديهن مهارات 
عالية ولهن صوالت وجوالت في 
دوري احملترفني لذلك فهن ميثلن 
قوة ضاربة على اخلطوط والكل 
يراهن عليه����ن وهن هايون ماي 
كيم، يون جالي، سيونغ جابيك، 

يون جوكيم.
وكان في استقبال اعضاء املكتب 
التنفيذي لالحتاد اآلس���يوي الذين 
وصلوا الى الكويت حلضور البطولة 

الهالل »حزم« الدوري السعودي

الرياض � خالد المصيبيح
حقق الهالل لقب الدوري الس����عودي باقتدار بعد 
ان حس����م اللقب قبل نهايته بثالث جوالت، وقد كان 
الهالل االبرز في املسابقة، حيث االداء أو العناصر أو 
اجلهاز الفني الذي قاده ببراعة نحو حتقيق اللقب ال� 
12 له في تاريخ املسابقة بوصوله إلى 50 نقطة ترتفع 
في اجلوالت املقبلة وأكثر من 50 هدفا و16 حالة فوز 
وخس����ارة واحدة وتعادلني وجاء احراز الهالل للقب 
خارج ملعبه وبعيدا عن جماهيره التي س����تحتفل 
به اخلميس املقبل في يوم التتويج امام االتفاق في 
الرياض وكان لقاء اللقب للهالل امام احلزم في الرس 

وانتهى بفوز البطل 0-2.
واحتاج الهالل إلى 41 دقيقة قبل ان يعلن مهاجمه 
عيسى احملياني بداية الفوز عندما سجل الهدف األول 
وانتظ����ر الدقيقة 72 عندما أك����د العبه الواعد نواف 
عابد الفوز بهدف ث����ان احتفلت معه جماهير الهالل 
املتواجدة في الرس. فيما التزال مراحل الصراع في 

بقية املراكز من الثاني حتى األخير قائمة حيث تشمل 
11 فريقا وب����ات صراع املركزين الثاني والثالث على 
أشده بني فرق الشباب واالحتاد والنصر ولن يفصل 
اال في اجلولة االخيرة. واقتحم االحتاد الصراع بقوة 
مع الشباب على املركز الثاني بعد فوزه على النصر 
1-0، سجل املهاجم طالل املشعل في الدقيقة 9 وأهدر 
النصر جميع الفرص التي اتيحت له ملعادلة النتيجة 
ووضع االحتاد حدا النتصارات النصر املتتالية وان 
كان لديه لقاءان مؤجالن سيدفعان به في حال الفوز 
بهما الى املنافسة على املركز الثاني بقوة، وقد ارتفع 
رصيد االحتاد الى 36 نقطة وظل النصر على رصيده 
السابق 30 نقطة. وفي بريدة اشعل الرائد ايضا صراع 
الهبوط الذي انحصر بينه وفريقي جنران والقادسية 
بعد ان اعاد األمل لنفسه بفوزه على القادسية بهدفني 
س����جال عن طريق عبداملجيد الرويلي )52( وموسى 
الشمري )72( وتساوى في رصيد النقاط مع القادسية 

ب� 11 نقطة.

العبو الهالل فرحني بلقب الدوري السعودي

الشيخ طالل احملمد مع رئيس االحتاد االماراتي للبولينغ

المال يستعرض القضية الرياضية على »سكوب«
يس���تضيف الي���وم برنامج »م���ع التقدير« 
الذي يبث على قناة »س���كوب« في ال� 10 مساء 
النائب صالح املال مقرر جلنة الشباب والرياضة 
البرملانية، ملناقشة القضايا الرياضية املتداولة 
على الس���احة، واجلدال املستمر حول مخالفة 
القوانني احمللية الصادرة من مجلس االمة للوائح 
واملواثيق الدولية، وكذلك اخلالفات املس���تمرة 
مع االحتادات الدولية وخاصة احتاد كرة القدم 

»فيفا«، فضال عن رفض جلنة الشباب البرملانية 
التعديالت املقدمة من بعض االعضاء الضافتها 
على القانون، كما يتط���رق املال في حديثه الى 
مش���اكل النادي العربي، وحكم محكمة التميز 

الذي سيصدر اليوم.
البرنامج من تق���دمي الزميل احمد الفضلي، 
واعداد خالد الس���هلي واحمد عبداللطيف، ومن 

اخراج محمد السعيد.

والفحيحيل الش�باب  أنصف  الحكم  رمضان: 


