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»اإلدارية« ألغت قرار مجلس الوزراء بإحالته للتقاعد

الفالح يعود مديرًا عامًا للهيئة العامة للشباب والرياضة

يوسف البيدان جهاد الغربللي

احملامي احلميدي السبيعي فيصل اجلزاف د.فؤاد الفالح

إبراهيم حسن يعود إلى واجهة املشكالت من جديد

نادر دندشي

قد س���بق الفالح بالعودة الى 
الهيئ���ة نائبا ملدير عام الهيئة 
عندما أصدرت محكمة التمييز 
االسبوع املاضي حكما بإلغاء 
ال���وزاري 2007/120  الق���رار 
القاضي باعتباره مستقيال من 
منصبه واملس���تند الى الفقرة 
الرابعة من قانون 2007/5 األمر 
الذي ميهد لعودته الى منصبه 

السابق.
وتعليق���ا على الق���رار قال 
الس���بيعي  احملامي احلميدي 
»نبارك للدكت���ور فؤاد الفالح 
هذا احلكم املنصف والذي عاد 
به احلق ألصحابه، والشك أن 
الكويتية  الكفاءات  الفالح من 
البارزة التي يليق مبثلها تولي 
املناصب القيادية ملا ميتلكه من 
خبرة وكفاءة ال تخفى على أحد، 
وهذا احلكم يعد حكما تاريخيا، 
حيث انه أرسى قواعد في شأن 
وجوب احترام الوظيفة العامة 
وعدم التهاون جتاه منتسبيها 

من قبل جهات اإلدارة«.
وأثنى احملامي السبيعي على 
القضاء الكويتي الش���امخ الذي 
يرس���ي في كل قضاء له قواعد 
الش���رعية وإعالء بقيمة احلق 

والعدل.

مؤمن المصري ـ مبارك الخالدي
ألغت احملكمة االدارية الدائرة 
السادسة صباح امس برئاسة 
جنيب املاجد قرار مجلس الوزراء 
الفالح  القاضي بإحالة د.فؤاد 
رئيس مجلس االدارة ومدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

الى التقاعد من منصبه.
وقض���ت بقب���ول الدعوى 
املرفوع���ة م��ن���ه ض��د اجلهة 
االداري���ة املعنية ش���كال وفي 
املوضوع بإلغاء القرار املطعون 
فيه وما يترتب عليه من آثار 
وألزمت املدعى عليه مبصاريف 
أتعاب  مببل���غ 2000 دين���ار 

احملاماة.
الش���ؤون  وزي���ر  وكان 
الس���ابق  االجتماعية والعمل 
بدر الدويلة ق���د أحال مذكرة 
الى مجلس الوزراء في نوفمبر 
2008 طالب فيها باملوافقة على 
احالة الفالح الى التقاعد دون 
بيان االسباب ووافق املجلس 
على الفور على مذكرة الوزير 
وصدر قرار االحالة في الشهر 
نفسه، ما دفع الفالح اثر ذلك 
الى تقدمي تظلم قانوني اال انه 
لم يلق ردا من اجلهة االدارية 

املعنية.

الوهلة االولى من  ساندني منذ 
الرياضيني الذين هالهم تصرف 
الوزير حيال احالتي الى التقاعد 
دون إبداء أسباب، كما اشكر اجلهاز 
الفن���ي واالداري ملكتب احملامي 
االستاذ احلميدي السبيعي. وأكد 
ان القضاء الكويتي العادل انتصر 
ملطلب���ي وأنصفني وجاء اليوم 
ليؤكد ان هذا اجلسد ال تشوبه 
ش���ائبة، والنزاهة والعدالة هي 
الشعار الذي يزين قصر العدل 

والعاملني فيه.

الفهد سبق الفالح

الفهد  الش���يخ طالل  وكان 

قرار إحالته الى التقاعد.

الفالح: اهلل يحفظ الكويت

وف���ي أول تعليق ل���ه على 
ل�  الفالح  ق���ال  صدور احلك���م 
»األنباء«: احمد اهلل الذي شملنا 
بكرمي عنايته وأسأله ان يحفظ 
الكويت وقيادتها من كل سوء، 
إذ ان س���يادة القانون من النعم 
الكبرى في بلدنا. وأضاف: أتقدم 
بالشكر الى قضائنا الشامخ، فهو 
مالذ كل مظلوم وال يضيع حق 
وراءه مطالب وفق االطر القانونية 
الصحيحة التي كفلها الدستور 
للجميع، والشكر موصول لكل من 

واستند الفالح في طعنه الى 
القرار االداري الى ان القرار جاء 
مخالفة صريحة لقانون اخلدمة 
املدنية في املادة 15 منه، فضال 
النظ���م واللوائح  عن مخالفة 
املعمول بها من قبل الش���ؤون 

جتاه الهيئة.
الفالح  ان  اجلدير بالذك���ر 
كان يش���غل منصبه استنادا 
الى املرسوم األميري 2007/172 
القاضي بتعيينه مبنصب مدير 
ع���ام الهيئة العامة للش���باب 
املمتازة  والرياضة بالدرج���ة 
وملدة أربع سنوات واستمر في 
منصبه ملدة 17 شهرا قبل صدور 

قام بيت االس���تثمار اخلليجي برعاية أحد موظفيه املشاركني 
في بطولة أبوظبي العاملي���ة للترايثلون التي أقيمت 13 اجلاري، 
وقد متكن نادر دندش���ي، وهو موظف ف���ي إدارة العالقات العامة 
في اخلليجي من اجتياز بطولة الترايثلون التي تعتبر من أشهر 
البطوالت الرياضية والتنافسية في العالم واملتخصصة في القدرة 
والتحمل، والذي متكن من خالله قطع مس���افة إجمالية قدرها 111 
كيلومترا على 3 مراحل متتالية وهي الس���باحة وركوب الدراجة 

الهوائية واجلري، بوقت بلغ 5 ساعات و3 دقائق.
وحرصا من شركة بيت االستثمار اخلليجي على دعم موظفيها 
ف���ي كل املجاالت فقد ق���ام الرئيس التنفيذي ب���در العلي بتكرمي 
دندش���ي وأش���اد بهذا اإلجناز الذي حققه في هذه البطولة والتي 
يحسب للشباب الطموح. وقال العلي: ال يسعنا في بيت االستثمار 
اخلليجي اال اننا نفخر بهذا اإلجناز الذي حتقق على يدي أحد أبنائه 
ال���ذي يدل على مقدار التحدي واإلصرار والعزمية املتواجدة لدى 
شبابنا، والبد ان نقتدي بهذه الكوكبة النشطة من الشباب الذين 
بذلوا جهدهم ووقتهم لتحقيق ما يصبون إليه وس���ينعكس على 

حياتهم املهنية والعلمية.

»الخليجي« يرعى موظفيه عالمياً

البيدان: انتصار معنوي لنا وللفالح
الغربللي: البد من االطالع على حيثيات الحكم

مبارك الخالدي
قال الناطق الرسمي ألندية التكتل سابقا 
يوسف البيدان ان احلكم انتصار معنوي لنا 
وللفالح وتأكيد على صحة ما قلناه سابقا »ان 
الرجل متت إقالته دون وجه حق بادعاء ان 
قانون 2007/5 ال يجيز اجلمع بني املناصب« 
علما ان غيره مازال يجمع بني املنصبني وال 
نسمع صوتا ألحد باستنكار ذلك السيما من 

جلنة الشباب والرياضة.
واضاف البيدان أننا نحمد اهلل ان القضاء 
في األيام األخي���رة جاء لينصفنا بعد ثالث 
سنوات من الظلم الكبير الواقع علينا واثبت 

انه مالذ لكل مظلوم.
واشار الى ان احلكم - بعيدا عن شخص 
الفالح -  جاء منس���جما مع كل ما طرحناه 
سابقا من ان القوانني الرياضية األخيرة هي 
سبب مشاكلنا وما نحن فيه من دوامة بحيث 
ال نكاد نخرج من ازمة اال ووقعنا في أخرى. 

مؤكدا ان االنتصار املعنوي الكبير للفالح هو 
خير بلسم لكل اآلالم النفسية التي عانينا منها 

جميعا في السنوات الثالث املاضية.

حيثيات الحكم

من جهته قال عضو مجلس ادارة نادي كاظمة 
جهاد الغربللي انه يكن كل التقدير واالحترام 
للقضاء العادل، إال أنني ال استطيع تناول احلكم 
بشأن د.فؤاد الفالح قبل االطالع على احليثيات 
واألسباب والتي رمبا كان لها رأي آخر بخالف 

املنطوق الوارد في ختام احلكم.
ولفت الغربللي الى ان األحكام القضائية 
عادة ما تتناول األسباب التي دعتها لصدور 
قولها الفصل السيما ان القرار املطعون فيه 
يتضم���ن إحالة الفالح ال���ى التقاعد وليس 
اإلقالة وهذا رمبا له عالقة بالتقدم في العمر، 
وإليضاح احلقائق كاملة البد من االطالع على 

تفاصيل احلكم.

ديوانية العربي تفتتح اليوم

السيناريو المتوقع حدوثه اليوم

»الخبراء« تبحث مشاكل الفروسية

»المستقبل لالتصاالت« ترعى السباعيات

انطالق أساتذة آسيا للبولينغ

5 مباريات في دوري الوزارات

الساحل يتصدر »قوى الشباب«

تفتتح اليوم ديوانية فيصل بن عيسى في النادي العربي حتت 
رعاية رئيس اللجنة االنتقالية للنادي الشيخ سلمان احلمود الساعة 
السابعة مساء بحضور حشد كبير من رجاالت القلعة اخلضراء.

من املتوقع ان يلجأ د. فؤاد الفالح اليوم الى ادارة التنفيذ بقصر 
العدل للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ثم القيام باجراءات 
فتح ملف التنفيذ واملباشرة فورا باستخراج شهادة ملن يهمه االمر 
موجهة الى الهيئة العامة للش���باب والرياضة بتمكينه من مباشرة 

مهام عمله.
وفي املقابل من املتوقع ان يبادر مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف الى قيد إشكال وهو االداة القانونية املسموح 
ل���ه بها اليقاف التنفيذ ريثما يتم الفصل في دعواه املزمع رفعها او 
دخوله خصما مدخال في دع���وى الفالح كونه صاحب مصلحة في 

النزاع املاثل.

مؤمن المصري
اقام���ت مجموعة من اعضاء فروس���ية الفروانية الدعوى رقم 
425 – 2009 ام���ام محاكمة االمور املس���تعجلة من خالل محاميها 
رائ���د الوهيب وطلبت ندب خبير الثبات حالة املخالفات التي قام 
بها مجلس ادارة النادي. واس���تجابة لطلبات املدعني في جلس���ة 
2009/8/24 اصدرت احملكمة حكمها باحالة ملف الدعوى الى خبراء 
وزارة العدل لندب جلنة ثالثية وقد باش���رت مأموريتها وحددت 
جلسة لالنتقال الى فروسية الفروانية بصفة مستعجلة علما بأن 

الدعوى مؤجلة لنظرها امام احملكمة جللسة 2010/4/5.

أعلنت شركة املستقبل لالتصاالت FCC عن رعايتها لبطولة كرة 
القدم السباعية األولى اخلاصة بوزارة التجارة والصناعة، والتي 
ستقام اليوم على مالعب مركز شباب الدعية وكانت الرعاية عبارة 
عن دعم مادي متثل في تقدمي مجموعة من الهواتف واالكسسوارات 
اخلاصة بأجهزة نوكيا. وقال ضياء أحمد مدير التدريب والتطوير 
الوظيفي في شركة املستقبل العاملية لالتصاالت FCCG ان الشركة 
»تولي اهتماما كبيرا للرياضة والرياضيني الننا نؤمن بأن العقل 
الس���ليم في اجلس���م الس���ليم، وأنه من دون دعم الشركات لهذه 
الدورات الرياضية فإن ذلك قد يحد بش���كل أو بآخر من انتش���ار 
ظاهرة ايجابية في املجتمع الكويتي وهي ممارسة االلعاب اجلماعية 
بصورة مستمرة ومنظمة، وهو ما ينمي روح اجلماعة لدى االفراد 

ويشغل أوقات فراغهم مبا هو نافع للناس«.

برعاية س���مو رئي���س مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بطولة أساتذة آسيا للبولينغ 
التي يستضيفها نادي البولينغ حتى 26 اجلاري باشراف االحتاد 
اآلسيوي للعبة ويشارك فيها افضل 16 العبا على مستوى القارة 
اآلسيوية وميثل الكويت باسل العنزي وخالد الدبيان اللذان تأهال 
لهذه البطولة من خالل مشاركاتهما في البطوالت اآلسيوية وطبقا 

لتصنيف االحتاد اآلسيوي.
وقد تأهل ايضا الى هذه البطولة الثالثي اخلليجي يوسف فالح 

من البحرين وحسني السويدي وشاكر احلسن من االمارات.
وقد صرح رئيس االحتاد اآلسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ 
طالل احملمد بان النادي أنهى كل الترتيبات الالزمة الستضافة هذه 
البطولة، وكنا نتمنى مشاركة العبة او اكثر لكن بولينغ السيدات 
مازال في بدايته واملشاركات ليست على املستوى املطلوب للتأهل 

ملثل هذه البطوالت.
وأشاد احملمد برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
لهذه البطولة وقال انه ليس بغريب على سموه ان يرعى بطوالت 
البولين���غ الثالث التي تبدأ اليوم، فهو راعي الش���باب في جميع 

املجاالت.

تتواصل لقاءات بطولة دوري الوزارات والهيئات احلكومية 
لكرة القدم على مالعب وساحات الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
حيث تقام اليوم 5 لقاءات فيلتقي احلرس الوطني مع التربية 
ضمن املجموعة األولى على ملعب رقم واحد بنادي الش���باب، 
فيما يلعب بنفس املجموعة االع���الم وقطاع خدمات البترول 
عل���ى ملعب االعالم ويلعب الداخلية م���ع الكهرباء واملاء على 
س���احة السرة، ويلتقي الصحة مع اخلطوط اجلوية الكويتية 
عل���ى ملعب الصحة، وتقام املباريات في السادس���ة والنصف 
مس���اء، فيما يلعب في الرابعة االدارة العامة لالطفاء مع الصم 

على ملعب االطفاء.
وكان فريق الهيئة العامة للشباب والرياضة قد خسر امام 
االوقاف 0-1 ملحقا به اول خسارة، فيما تغلب الصناعة على 
الصم 7-1، وف���از التأمينات على التخطيط 2-1، واملالية على 

الشؤون 1-5.

تصدر الساحل منافسات اليوم األول لفئة الشباب في البطولة 
العامة لفئتي الشباب واألشبال اللعاب القوى فيما تصدرت ثالثة 

أندية فئة األشبال وهي الكويت والساملية وكاظمة.
وجاء تصدر الساحل لفئة الشباب بتحقيق العبيه 45 نقطة 
فيما حل القادس���ية ثانيا ب� 38 نقط���ة وجاء كاظمة في املركز 

الثالث ب� 36 نقطة.
وتقاسمت أندية الكويت والساملية وكاظمة صدارة فئة االشبال 
برصيد 28 نقطة وبفارق كبير عن منافسيها ما يعطي انطباعا 

عن منافسات حامية في األيام املقبلة من البطولة.
يذكر أن اليومني األولني من بطوالت ألعاب القوى التي تستمر 
عادة اربعة أيام ال يشهدان أرقاما مميزة ويكون التنافس فيهما 
على وتيرة منخفضة ويشتد في اليومني األخيرين اللذين يشهدان 

عادة تسجيل األرقام وظهور املستوى احلقيقي لالعبني.

براءة الفليج والسريع من تهمة التزوير
مبارك الخالدي

ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة التمييز صباح 
امس بجلستها املنعقدة برئاسة املستشار ابراهيم 
العبيد احلكم الصادر من محكمة اجلنايات القاضي 
باالمتناع ع���ن النطق بعقاب رئيس مجلس ادارة 
نادي الفحيحيل وليد الفليج ونائبه خالد السريع 
في قضية تزوير الكشوفات االنتخابية للنادي مع 
دفع كفالة مالية قدرها 2000 دينار اليقاف التنفيذ 
وتقدمي شهادة حسن سير وسلوك ملدة عامني واحالة 

الدعوى املدنية الى احملكمة املختصة.
وقضت محكمة التمييز بقبول الطعن املرفوع 
من املتهمني وبتمييز احلكم املطعون فيه وبالغائه 
والقضاء مجددا ببراءتهما من االتهام املسند اليهما. 
وكانت مجموعة من اعض���اء اجلمعية العمومية 
للنادي قد تقدمت في وقت سابق ببالغ الى النائب 
العام تضمن اتهام الطاعنني بالتالعب في الكشوفات 
االنتخابية للمسجلني باجلمعية العمومية للنادي 

وقيامهما بارتكاب تزوير في محررات رسمية.

إبراهيم حسن يتهم اتحاد الكرة بالتخاذل في قضيته مع »شمال أفريقيا«

 الزمالك يأمل في الحفاظ على تألقه أمام اإلنتاج

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الي����وم منافس����ات  تنطل����ق 
اجلولة ال�  23  في الدوري املصري 
املمتاز لك����رة القدم، حيث تقام 5 
مباريات، ففي السادس����ة مس����اء 
بتوقيت الكويت يلتقي املنصورة 
مع املصري واملقاولون العرب مع 
احتاد الشرطة واالحتاد السكندري 
مع غزل احمللة، وتستهل منافسات 
اليوم بلقاء بترول أسيوط مع طالئع 
اجليش في الرابعة عصرا وتختتم 
بلقاء الزمالك مع االنتاج احلربي 

في الثامنة والنصف مساء.
وحتظى مباراة اإلنتاج احلربي 
مع الزمالك باهتم����ام كبير نظرا 
لكونها لق����اء )وصيف( القمة مع 
احلصان األسود مبسابقة الدوري 
هذا العام، وكل منهما يسعى بقوة 

الى الفوز.
والزمالك صاحب االنتصارات 
منذ تولي حسام حسن مهمة قيادته 
الفنية خلفا للفرنسي هنري ميشيل 
يسعى الستمرار مسيرة تقدمه نحو 

منافسة األهلي على القمة .
أما اإلنتاج فيدخل املباراة وسط 
حالة نفسية مرتفعة إلثبات الذات 
أمام الكب����ار والتي جعلته يحتل 
املركز اخلامس بج����دول ترتيب 
البطولة برصي����د  34 نقطة على 
الرغم من حداثة عهده باللعب في 

دوري األضواء.
كما يخوض بترول أسيوط على 
ملعبه مواجهة صعبة أمام طالئع 
اجليش في مب����اراة غير مأمونة 
العواقب يدخلها صاحب األرض 

بآمال الهروب من مأزق الهبوط حيث 
يحتل املركز ال�  16  )االخير( برصيد 
 12  نقطة اما اجليش فيحتل حتت 
قيادة املدرب احملنك فاروق جعفر 
املركز السادس برصيد 31 نقطة . 
ويعتبر لقاء االحتاد السكندري مع 
الذي سيشهده ستاد  غزل احمللة 
االسكندرية من أصعب مباريات 
اليوم ليس فقط بس����بب ظروف 
الفريقني ، ولكن لرغبة  كل منهما 
التقدم والهروب على حساب  في 
اآلخر حيث يحتل الفريق املضيف 
املركز الثام����ن برصيد 29 نقطة، 
اما احمللة فيحتل املركز العاش����ر  

برصيد 27  نقطة.
من جهة اخ����رى، حدد اجلهاز 
الفني لفريق األهلي بقيادة املدير 
الفني حسام البدري يوم 2 أبريل 

املقبل موع����دا ملباراة العودة أمام 
فريق غانرز بطل زميبابوي في دور 
ال� 32 لدوري أبطال أفريقيا والتي 

ستقام بستاد القاهرة الدولي.
في س����ياق مس����تقل، يخضع 
حارس مرمى األهلي شريف إكرامي 
اليوم لعمل أشعة على قدمه لتحديد 
التشخيص النهائي إلصابته التي 
تعرض لها في مباراة فريقه أمام 
غانرز، والتي على ضوئها سيتحدد 
فترة غي����اب الالعب عن املالعب، 
حيث كان طبي����ب الفريق إيهاب 
علي قد أكد إصابة احلارس بتمزق 
في العضلة الضامة وأنه سيغيب 

ملدة 3 أسابيع.

إبراهيم حسن يوزع االتهامات

هاجم املنس����ق الع����ام لفريق 

الزمالك إبراهيم حسن أعضاء احتاد 
كرة القدم املصري، واصفا إياهم ب� 
»التخاذل« عقب األحداث املتوالية 
التي جدت على قضيته مع احتاد 

شمال أفريقيا.
وق����ال إبراهي����م ف����ي مداخلة 
تلفزيونية ان عضوي مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم املصري احمد شاكر 
ومحمود الش����امي كانا قد أكدا له 
انتهاء أزمته مع احتاد شمال أفريقيا 
الذي قام برفع اإليقاف عنه وفي 

انتظار صدور القرار الرسمي.
وفي وقت الح����ق نفى رئيس 
االحتاد اجلزائري وشمال افريقيا 
محمد روراوة ما تناولته وسائل 
اإلعالم املصرية والعربية والذي 
أفاد بأن احتاد شمال أفريقيا رفع 
اإليق����اف عن إبراهيم حس����ن في 

اجتماعه.
وحسب ما أكده أعضاء مجلس 
إدارة احتاد الك����رة إلبراهيم، قام 
املرفوعة  القضية  األخير بسحب 
على احتاد ش����مال أفريقيا والتي 
كانت احملكم����ة الرياضية بصدد 
احلكم فيها أواخر الشهر اجلاري 
والتي كانت ستدين أيضا االحتاد 

املصري حسب تأكيد إبراهيم.
وفي ه����ذا الصدد، قال محمود 
الشامي عضو مجلس إدارة احتاد 
بالفع����ل حصل على  ان����ه  الكرة 
»وعد« م����ن روراوة وانتظر فقط 
القرار الرسمي، وهو ما لم يصل 
إلى إبراهيم بذات الصيغة، حيث 
يختلف الوعد عن القرار وهو ما 

أكده إبراهيم في حديثه.

الغانرز يلمح باالنسحاب
أعلن رئيس نادي غانرز الزميبابوي كوتبرت ش����يتيما أن 
فريقه مير بظروف مالية صعب����ة وال ميتلك املال الذي ميكنه 
من السفر للقاهرة ملواجهة األهلي في لقاء االياب من دور ال� 32 
لدوري أبطال افريقيا. وقال ش����يتيما في تصريحات لصحيفة 
هيرالد احمللية »الس����فر للقاهرة رحلة طويلة ومكلفة، ونحن 
ال منتلك املال الذي ميكننا من السفر«. وأضاف »طرقنا جميع 
األبواب املمكنة لتلقي املساعدة والدعم من الهيئات احلكومية، 
ولكن لم يساعدنا أحد، واستمرارنا في البطولة بات مهددا بقوة«. 
وأوضح ش����يتيما أن ناديه اذا لم ينجح في تسديد قيمة تذاكر 
السفر لشركة الطيران خالل 24 ساعة فسيتم إلغاء احلجز. وكان 
لقاء الذهاب في هراري قد انتهى بفوز غانرز بهدف نظيف في 

أولى مشاركاته في البطولة االفريقية.


