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»االستئناف« أضفت الشرعية على مجلس إدارة السالمية .. و»اإلدارية« تنظر دعوى إسقاط إدارة العربي اليوم

»الدستورية« تقبل طعن الفهد في قرار إقالته من »الهيئة«
مبارك الخالدي

قضت احملكمة الدس���تورية 
بجلستها املنعقدة صباح امس 
بقبول الطعن املقدم من الشيخ 
الفه���د واملتعل���ق بعدم  طالل 
الرابعة من  الفقرة  دس���تورية 
املادة اخلامسة لقانون 2007/5 
بشأن تنظيم أوجه العمل في كل 
من اللجن���ة االوملبية الكويتية 
الرياضية والتي  واالحت���ادات 
فصل على اثرها الفهد من منصبه 
كنائب ملدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة، وهو ما 
يطرح برأي خب���راء رياضيني 
وقانونيني على بس���اط البحث 
القوانني  شرعية ودس���تورية 

الرياضية.
وعقب صدور احلكم صرح 
احملام���ي احلميدي الس���بيعي 
محامي الفهد بأن: »هذا احلكم يعد 
حكما تاريخيا من حيث ترسيخ 
قيم املبادئ الدستورية التي بني 

عليها الدستور الكويتي«.
وأضاف السبيعي: »لقد آمنا 
القضاء  دوما بنزاه���ة وعدالة 
الكويتي، وراهنا ومازلنا نراهن 
على هذا القضاء الشامخ الذي ال 
تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية 
كانت تس���عى إلقحام الرياضة 
الكويتي���ة ف���ي اخلصوم���ات 
أتى  السياسية، وقد  واملتاهات 
حكم القضاء اليوم ليكون نبراسا 
يقتدي ب���ه اآلخرون«. ويعتبر 
احلكم مؤشرا قويا لعودة الفهد 

القانون  الى منصب���ه بحك���م 
األمر الذي قد يؤدي الى إحراج 
رئيس وأعض���اء الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مبنحه بعض 
الصالحيات كم���ا كان في عهد 
د.فؤاد الفالح أم يجمد كما كان 

في عهد الشيخ فهد اجلابر؟
وكانت جلنة فحص الطعون 
الدستورية قد قبلت دعوى الفهد 
بعدم دس���تورية الفقرة املشار 
اليه���ا وحكمت بجدي���ة الدفع 
بعدم دس���تورية املادة وألغت 
حكم محكمة االستئناف وأحالت 
الدعوى الى احملكمة الدستورية 
بكامل هيئته���ا والتي أصدرت 

حكمها املذكور صباح امس.
اجلدي���ر بالذك���ر ان وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
األسبق الش���يخ صباح اخلالد 
قد أصدر القرار الوزاري رقم 120 
لسنة 2007 بتاريخ 2007/6/4 
الفهد مس���تقيال من  باعتب���ار 
منصبه كنائب ملدير عام الهيئة 
استنادا الى نص الفقرة الرابعة 
من قانون 2007/5 والتي حتظر 

اجلمع بني املناصب.
وحي���ث ان الفهد لم يرتض 
ذلك الق���رار جلأ ال���ى القضاء 
الذي رف���ض الدعوى في حكم 
الذي استلزم  أول درجة، األمر 
اللجوء إلى محكمة االستئناف 
للطعن عليه حي���ث قدم الفهد 
مذكرة دفع بها بعدم دستورية 

نص املادة مثار النزاع.

حلقت به.
وحي���ث ان الفهد لم يرتض 
ذلك احلكم في شقه املتعلق بعدم 
جدية الدفع بعدم الدس���تورية 
فقد طعن بالتمييز املاثل الذي 
مت تداوله وفق الثابت مبحاضر 

جلساته.
وبجلستها املنعقدة صباح 
أمس ولتواف���ر أركانها الالزمة 
للنطق به فقد أصدرت محكمة 
التمييز حكمه���ا بقبول الطعن 
الذي يستلزم  وبوجاهته األمر 

متييز احلكم فيه.

 الشرعية لمجلس السالمية 

إلى ذل���ك أضف���ت محكمة 
االس���تئناف بجلستها املنعقدة 
صباح امس الشرعية على مجلس 
إدارة نادي الساملية عندما قضت 
بقبول الطعن املقدم من رئيس 
الن���ادي بصفته  إدارة  مجلس 
وآخرين وأم���رت بإلغاء احلكم 
املطعون فيه وعدم قبول الدعوى 
القرار اإلداري وألزمت  النتفاء 
املستأنف ضدهم باملصروفات 
و20 دينارا مقابل أتعاب احملاماة.  
وكانت محكم���ة أول درجة قد 
أصدرت احلكم رقم 2009/1233 
بتاريخ 28 يونيو 2009 والذي 
نص على اعتبار مجلس اإلدارة 
منحال لعدم عقده أي اجتماعات 
ملدة 3 أشهر متصلة باملخالفة الى 
نص املادة 48 من النظام األساسي 
املوح���د لألندي���ة واالحتادات 

الرياضية.
ل���م يرتضه  ال���ذي  األم���ر 
الطاعنون فأقاموا االس���تئناف 
املاثل اس���تنادا الى الفساد في 
االستدالل والقصور في التسبيب 
اللذين ش���ابا حكم اول درجة 

مطالبني بالغائه.
وبعد ان مت تداول االستئناف 
الوارد مبحاضر جلساته  وفق 
قررت هيئة احملكمة قبول الطعن 
شكال وفي املوضوع بإلغاء احلكم 
املس���تأنف األمر الذي يعني ان 
مجل���س ادارة الن���ادي احلالي 

شرعي.

إسقاط مجلس العربي اليوم

االدارية  الدائرة  هذا وتنظر 
باحملكمة الكلي���ة صباح اليوم 
الدعوى املرفوع���ة من رئيس 
مجلس إدارة النادي السابق جمال 
الكاظمي بصفته وآخرين ضد 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة طعنا على قرار األخير 
بإس���قاط مجلس إدارة النادي 
العرب���ي في ال� 20 من الش���هر 
املاضي استنادا الى املادة 22 من 
النظام األساسي املوحد لالندية 

واالحتادات الرياضية.
وكانت ذات الدائرة قد التفتت 
األس���بوع املاضي عن الش���ق 
العاجل الوارد بصلب صحيفة 
الدعوى وأمرت مبواصلة السير 
فيها كدعوى موضوعية وحددت 

جلسة اليوم للنظر فيها.

وفي جلسة 16 فبراير 2009 
قضت محكمة االستئناف بعدم 
دس���تورية املادة املطعون فيها 
وف���ي املوضوع بإلغ���اء القرار 
املطعون فيه في جزئه الرجعي 
السابق على تاريخ 2007/6/4 

وبتأييد احلكم للمرحلة الالحقة 
وبإلغائه فيما قضى به من رفض 
طلب التعويض وإلزام املطعون 
ضده بصفته بأن يدفع للطاعن 
مبلغ 5000 دين���ار كتعويض 
إجمالي ع���ن كل األضرار التي 

مشفي املطيري يتسلم الكأس من محمد كرم

الشيخ طالل الفهد

السيف: عدم الدستورية يشمل شق اإلقالة فقط

مصادر: الحكم لم يقض بعدم دستورية 
منع الجمع وإنما اإلقالة من دون التخيير

تعليقا على احلكم وبينما ذكرت مصادر قانونية ان نص احلكم 
لم يقض بعدم دس��تورية عدم جواز جمع املناصب كمبدأ وامنا 
بعدم دستورية اعتبار املخالف مستقيال حيث حجب تخيره بني 
املنصبني أو أكثر، قال احملامي عماد السيف ان هناك من يحاول 
تضليل الشارع في تفسير احلكم، مشيرا الى ان احلكم أكد عدم 
جواز اجلمع ولم ميس صميم املادة 2007/5 اال فيما يتعلق باإلقالة، 

مضيفا ان املادة لن حتذف وسيستمر العمل بها.

خروج مرير للساحل في ختام مباريات الدوري التمهيدي

القادسية والجهراء إلى »مربع كبار السلة«
يحيى حميدان

أظهر القادسية وجهه احلقيقي 
وأحلق بالكويت هزمية ساحقة 
85 � 69، وأزاح اجلهراء منافسه 
الساحل على اخر بطاقة مؤهلة 
للمرب���ع الذهب���ي وتغلب عليه 
65 � 59 في اجلول���ة ال� 34 في 
ختام ال���دور التمهيدي لدوري 

كرة السلة.
التمهيدي  الدور  وبعد ختام 
اصبح الترتيب كالتالي، الكويت 
اوال 41 نقط���ة، وكاظم���ة ثانيا 
والقادسية ثالثا واجلهراء رابعا 
برصي���د 40 نقطة ل���كل منهم، 
والساحل خامس���ا 39 نقطة لم 
تشفع له بلوغ املربع الذهب��ي.

وفي صال���ة نادي الكويت، 
امام  القادسية مباراته  استهل 
األبيض دون مقدمات وحاول 
البداية االس���تحواذ على  منذ 
األفضلية بعد ان سجل ثالثيتني 
متتاليتني عن طريق االميركي 
جويل بوكس وعبداهلل الصراف، 
وطغ���ت بعدها العصبية على 

أداء الالعبني.
وكثرت االحتكاك خاصة بني 
العب القادس���ية فهاد السبيعي 
ومحت���رف األبي���ض األميركي 
اندريه بيتس، وكادت ان تتطور 
لوال تدخل زمالئهما، وقام على 
اثرها مدرب القادسية املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف بإخراج 
الس���بيعي للتخفي���ف من حدة 

تشنجه.
وح���اول العبو الكويت قلب 
النتيجة دون ج���دوى لينتهي 
الربع االول ملصلحة القادس���ية 
22 � 20، وحاف���ظ األصف���ر في 
الربع الثاني على سيطرته على 
املباراة، وس���اهم تألق العبيه 
في التسجيل باستمرار افضلية 
الفريق في التقدم بالنتيجة عند 
النهاية 35 � 29 مستغلني التسرع 
غير املبرر من العبي الكويت في 

إنهاء الهجمات.
واس���هم الدفاع القوي الذي 
طبقه القادسية في الربع الثالث 

العميري وحافظ احللبي وعابر 
العابر.

خروج الساحل

وفي اجله���راء، كان البد من 
خروج أحد الفريقني اجلهراء او 
الس���احل، فخرج الثاني مبرارة 
رغم انه يعتبر من افضل الفرق 
في الدوري. وجاءت نتائج األرباع 
متفاوتة في التقدم بعد ان انهى 
الساحل الربع االول 20 � 15، وقلب 
اجله���راء الكفة في الربع الثاني 
39 � 35، وف���ي الثالث ايضا 53 
� 52، واكم���ل تفوقه حتى نهاية 
املباراة 66 � 59. وشهدت املباراة 
أحداثا مؤسفة قبل انتهائها ب� 4 
ثوان بعد ان توجه اداري فريق 
الساحل فالح الفضلي الى احلكم 
عبدالرزاق سليمان لالحتجاج على 
اح���د قراراته، فدفعه احلكم مما 
استوجب تدخل القوات اخلاصة 
إلبعاد الفضلي عن احلكم، وبعدها 
تدخل العبو الس���احل واختلط 
الس���احل  بالنابل بني  احلاب���ل 
والق���وات اخلاص���ة، وبعد ان 
املباراة،  هدأت االمور استأنفت 
وانتهت ملصلحة اجلهراء. وكانت 
القرارات العكسية للحكام عبداهلل 
السبتي وسالم الهزاع وعبدالرزاق 
سليمان سببا فيما حدث من هرج 
القرارات املتخبطة  ومرج، بعد 
التي اتخذوها والتي كانت اغلبها 
ضد الساحل. وفي بقية اللقاءات، 
تغلب التضامن على النصر 79 � 
78 ليرفع الفائز رصيده الى 27 
نقطة في املركز العاشر، في حني 
أصبح للنصر 31 نقطة في املركز 
السابع. ولم تقم مباراة العربي 
مع الصليبخ���ات لعدم حضور 
الثاني الى صال���ة ثانوية حمد 
الرجيب في كيفان، بسبب عدم 
إقامة املباراة في صالتهم مثلما 
كان مقررا. وكانت جلنة املسابقات 
قد اتخذت هذا القرار الغريب دون 
أس���باب مقنعة األمر الذي حرم 
الصليبخات من اللعب في صالته 
اول من امس واالربعاء املاضي.

في توسيع الفارق، وركز مدرب 
القادسية على تطبيق دفاع املنطقة 
م���ع فرض رقاب���ة لصيقة على 
بيتس من عبدالعزيز احلميدي 
الذي جنح بص���ورة كبيرة في 
إيقاف خطورته، ليوسع األصفر 

الفارق الى 55 � 44.
وفي الربع األخير، قدم العبو 
األبي���ض كل م���ا لديهم إلحلاق 

الهزمية بالقادسية، وإبعاده عن 
التأهل للمربع الذهبي، لكن هذا لم 
يحصل بسبب الروح احلماسية 
الكبيرة التي أبداها العبو األصفر 
لتحقيق الفوز واعالن تأهلهم الى 
مربع الكبار، بعد تألق عبداهلل 

الصراف الذي سجل 20 نقطة.
واض���اف زميل���ه املجته���د 
عبدالعزي���ز احلميدي 17 نقطة، 

واحمد س���عود 13 نقطة، وفهاد 
السبيعي 12 نقطة، وبوكس 10 

نقاط.
املقابل، كان راش���د  وف���ي 
ري���اض األبرز في التس���جيل 
ب� 22 نقطة، وبيتس  للكويت 
18 نقطة، وعبدالرحمن جمع��ة 

8 نق��اط.
أدار املب���اراة احلكام محمد 

إدارات جديدة في 4 أبريل المقبل

»الهيئة«: المجالس المعيّنة باقية إلى 31 الجاري

األبيض الصطياد الساحل في »اليد«

ختام بطولة مصطفى كرم للرماية

مبارك الخالدي
ق���رر مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في اجتماعه الطارئ املنعقد مس���اء 
امس االول تغيير مجالس ادارات االندية الثمانية 
املعينة اعتبارا من 4 ابريل املقبل، على ان تستمر 
هذه املجالس مبزاولة اعمالها حتى31 اجلاري.

اعل���ن ذلك مدير الهيئة فيصل اجلزاف بعد 
انتهاء اعمال االجتماع الذي استمر ملدة 4 ساعات 
بحث���ت فيه جملة من امللف���ات الرياضية ذات 

العالقة.
وقال اجلزاف بعد االجتماع ان القرار اجلديد 
بتسمية األعضاء اجلدد وهم 5 لكل ناد سيصدر 
في 4 ابريل املقبل، مشيرا الى ان السبب في ذلك 
هو االرتباط في السنة املالية وتشكيل ميزانيات 
االندية وهذا يحتاج وقتا وجهدا وعليه ارتأى 
املجلس استمرار املجالس احلالية مبزاولة اعمالها 

حتى31 اجلاري.
واضاف اجلزاف اننا سنجتهد باختيار اسماء 
األعضاء اجلدد وفق العدالة واحليادية، فبالرغم 
من احترامنا الكامل األسماء احلالية اال ان هناك 
العديد من االنتقادات وجهت لها وعليه وضعنا 
آلية معينة لالختيار بحيث متر األسماء اجلديدة 
عبر 3 او4 جلان لتمحيصها والتدقيق عليها كي 
نصل ألسماء مرضية ومحايدة للجميع آملني ان 
ننتهي الفترة املقبلة من جميع القضايا املتداولة 
امام احملاكم كي يستقر الوضع الرياضي بشكل 

تام ونتجه الى عملية االنتخابات.

ونفى اجلزاف التمديد اسبوعني للمجالس 
احلالي���ة الرتباط ذلك بعملية قيد وتس���جيل 
االعضاء اجلدد اجلارية حاليا في االندية، قائال 
ما يهمنا هو احليادية فقط ونفي اللغط الذي 
طال االس���ماء املعينة احلالية من انتقادات او 

تصنيفها إلى والءات معينة.
وق���ال اجلزاف مت االطالع خ���الل االجتماع 
على األحكام الرياضية الصادرة مؤخرا لناديي 
الفحيحيل والشباب واالجراءات االدارية املصاحبة 

لعودة مجلسي ادارة الناديني.
وعن س���تاد جابر الدولي قال اجلزاف اننا 
مازلنا نت���ابع االع���م���ال اجل���ارية فيه ومن 
احملت��مل ترحيل م��وعد االفتت��اح املقترح في 
ابريل الى موعد آخ���ر م��وضحا ما يه���منا اننا 
نتع���امل معه وك���أنه سيفت���تح قري���با واألمر 
في النهاية حت��كمه س��لس���لة من املناقصات 
الق��انوني���ة واالدارية املصاحبة  واإلجراءات 

لها.
ال���ى ذل��ك يع��قد مدير ع���ام الهيئة العامة 
للش���باب والري���اضة فيصل اجلزاف مؤمترا 
صحافيا في الساعة ال� 10.30 ص���باح اليوم في 
فندق »ريج��نسي باالس« للحديث عن اعمال 
االجت���ماع ال� 24 لوزراء الش���باب والرياضة 
اللج��ان االومل���بية بدول مجلس  ورؤس�����اء 
التع���اون اخلليجي واالجتماع���ات املصاحبة 
له���ا واس���تعدادات الكويت الس���تضافة هذه 

االجتماعات.

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد االحمد لكرة اليد في 
الدعية انطالقة مباريات االسبوع العاشر لدوري 
الدمج حيث يلتقي الكويت )11 نقطة( مع الساحل 
في مباراة متيل كفتها لصالح االبيض الذي ينافس 
للصعود الى دوري الكبار وذلك في ال� 4.30، فيما 
يلتقي النصر )7 نق���اط( مع اجلهراء )5( في ال� 
6 مس���اء وفي لقاء متكافئ يلعب كاظمة )7( مع 
الشباب )9( في ال� 7.30. وتعتبر مباراة الشباب 
وكاظمة مهمة الن الشباب يحتل املركز السادس 
ويدخل اللقاء بشعار »اكون او ال اكون« الن اخلسارة 
تعني تراجعه قليال الى اخللف، وهذا يعطي فرصة 
ملالحقته او التعادل معه في النقاط، اما اذا حقق 
الشباب الفوز فإنه سيكون االقرب الحتالل املقعد 

السادس الذي يدخله دوري الكبار.

اما »البرتقالي« فإنه بات قريبا من املنافس���ة 
على املقعد السادس وفوزه اليوم يعني مشاركة 
الش���باب في مركزه وهذا ما يحيي آمال اصحاب 
الفانلة البرتقالية الذين سيقاتلون في امللعب من 
اجل حصد نقاط املباراة واالبقاء على االمل على 

الرغم من صعوبة املباريات املقبلة.
وفي مباراة الكويت والس���احل يسعى االول 
الى حتقيق الفوز ليقترب من منطقة االمان سعيا 
نحو التأهل الى دوري الكبار وفارق االمكانيات 
الفنية بني الفريقني، تؤكد ان االبيض هو االقرب 
ال���ى الفوز لوجود العب���ني جيدين مثل عبداهلل 
الغربللي ومشاري العتيبي وعبدالرحمن البالول 
ومشعل طه، وخالد البراك، فيما يود الساحل ترك 
بصمة ايجابية وعرقلة االبيض السيما ان الساحل 

يلعب اليوم دون ضغوطات.

اختتم���ت على مجم���ع ميادين 
الش���يخ صب���اح األحم���د االوملبي 
للرماية مسابقات كأس مصطفى كرم 
واوالده في مسابقات الرماية االوملبية 
)الس���كيت � الت���راب � الدبل تراب � 
البندقية واملسدس ضغط الهواء 10م 

� البندقية 50 متر راقدا(.
وفاز زيد املطيري باملركز األول 
للسكيت، وطامي الرشيدي )تراب(، 
ومشفي املطيري لدبل التراب، وزيد 
الظفيري ملس���دس ضغ���ط الهواء، 
وخال���د الس���بيعي لبندقية ضغط 
الهواء، وزيد الظفيري ملس���دس 50 
الطاحوس للبندقية  مترا، ومشعل 
حرة 50 مترا. ولدى النس���اء فازت 
ش���هد احلوال باملركز االول للتراب، 
وشيخة الرشيدي للسكيت، وحذافة 
البغلي ملسدس ضغط الهواء ومرمي 

ارزوقي لبندقية ضغط الهواء. حكام خليجيون 
للمربع الذهبي

اللجنة س����تقوم 
الفني����ة في احتاد 
كرة السلة باالستعانة 
بحكام خليجيني إلدارة 
مباريات املربع الذهبي 
للدوري الذي ستنطلق 
منافس����اته اخلميس 
املقب����ل، واتفقت مع 
حكم����ني بحريني����ني 
وحكم إماراتي ليسوا 
مقيدين ف����ي القائمة 
الدولية للحكام، بسبب 
اإليقاف املفروض على 
نش����اط احتاد السلة 
اللجنة االوملبية  من 

الدولية.

األبيض يستضيف بطولة األندية العربية
اسند االحتاد العربي لكرة السلة الى نادي الكويت رسميا تنظيم

بطولة األندية، بعد االجتماع الذي عقد أمس في مقر النادي مع 
احد املس���ؤولني على البطولة. وكانت إدارة األبيض قد دخلت في 
منافسة قوية مع االحتاد الليبي للعبة الذي أراد ان يحتضن البطولة 
التي ستنطلق في اول مايو املقبل مبشاركة 16 ناديا، إال ان األبيض 
حظي بثقة مسؤولي البطولة إلدراكهم القدرة التنظيمية التي تتمتع 
بها كوادر النادي، إضافة الى تواجد العديد من اجلاليات العربية في 

الكويت االمر الذي سيمنح البطولة حضورا جماهيريا كبيرا.

برنامج مباريات المربع الذهبي
الصالةالساعةالفريقانالتاريخ
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 مجموعة نارية في »كأس السلة«
بعد ختام الدور التمهيدي للدوري، أس���فرت مراكز الفرق عن 
مجموعة نارية في بطولة كأس االحتاد لكرة السلة التي ستنطلق 
في بداية الشهر املقبل. وتضم املجموعة األولى الكويت والقادسية 
والساحل والنصر والصليبخات والشباب، فيما تضم املجموعة الثانية 

كاظمة واجلهراء والعربي واليرموك والتضامن والساملية.
وكانت جلنة املسابقات قد قررت إقامة بطولة الكأس بناء على 
مراكز الف���رق، بحيث توضع الفرق صاحب���ة املراكز الفردية في 
املجموعة األولى، فيما تضم املجموعة الثانية الفرق صاحبة املراكز 

الزوجية وتلعب البطولة بنظام خروج املغلوب.

)عادل يعقوب(العب الكويت عبدالرحمن جمعة يسجل دنك مبتابعة العب القادسية عبداهلل الصراف

»النيابة« تأمر باستمرار حبس نايف 
مبارك الخالدي

أمر وكيل النائب العام بنيابة الفروانية صباح أمس باستمرار حبس 
العب نادي النصر مشعل نايف على ذمة القضية 2010/31 جنايات 
الفروانية على ان يتم عرضه صباح اليوم الستكمال التحقيق معه 
ح��ول االتهام الذي وجهته النيابة لالعب بقيامه باالعتداء بالضرب 
عل��ى العب نادي اليرموك عبداهلل االرملي في املباراة الودية التي 
جمعت فريقيهما في وقت س��ابق م��ا أدى الى إصابة املجني عليه 
بكسور في الفك وتهشم في اللثة استلزم دخوله مستشفى الفروانية 
واجراءه عملية جراحية. وكانت النيابة قد استمعت صباح أمس الى 
شاهدي نفي الواقعة وهم حكم املباراة الكابنت شحاتة الذي يشغل 
ايضا منصب مساعد مدرب فريق التضامن، ومدير الكرة بالنادي 
بدر املرشاد اللذين نفيا الواقعة وفق تصورها احلالي. كما استمعت 
النيابة الى ش��هود النفي من املجني عليه وأمرت النيابة باستمرار 

حجز الالعب حلني استكمال التحقيق معه اليوم.


