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الفالح: أقف على مسافة واحدة من الجميع ولن نسمح بشطب عضوية الكويت
الفهد: نتمنى إزالة المخالفات مع أي قانون سابق وسندير االتحاد من أي مقر

 المحكمة الكلية رفضت إشكال الجزاف لوقف تنفيذ القرار

مدير عام الهيئة بدأ مهام عمله  د. الفالح يطالع أحد امللفات

صورة ضوئية من قرار الوزير د.محمد العفاسي بعودة د.فؤاد الفالح

بشار عبداهلل يرفض العودة إلى الساملية

فيصل الدخيل

د. فؤاد الفالح في حديث مع الشيخ طالل الفهد في الهيئة

السابق، وهو خدمة الشباب 
الرياضية، وأمتنى  واحلركة 
ان تصفو النوايا، فكل مشكلة 

لها حل.
وعن موقفه م���ن االحتاد 
احلال���ي لكرة القدم، قال: اننا 
ال نري���د الت���أزمي، ويجب اال 
النشاط،  ايقاف  ندفع باجتاه 
او نسمح ألي جهة في العالم 

بش���طب الكويت، او ان تضر 
الرائدة، وال تنسوا  بسمعتها 
ان الصرح الذي يحكم آس���يا 
وهو املجلس االوملبي اآلسيوي 
موجود هنا، لذلك سأس���عى 
بكل جه���دي وبجهود مجلس 
االدارة وطاق���م الهيئة، لنزع 
فتيل اي أزمة وان تعود الكويت 
الستئناف نشاطها، ودعونا ان 

تقدم النشاط الرياضي، وكل 
ذلك يصب في مصلحة الكويت 
التي مهما حاولنا ايفاءها حقها 

فلن نستطيع.
ونفى الفالح وجود قرارات 
آني���ة في ذهنه، وقال: انا هنا 
للمساهمة مع زمالئي في العمل، 
وليس في ذهني اجندة خاصة، 
وواجبي استئناف ما بدأته في 

وكنت اردد أنني خادم مدني 
أتيت خلدمة القطاع الشبابي 
والرياضي في البالد، واجلميع 

على مسافة واحدة مني.
واضاف: انني لم آت للدخول 
في صراعات، وكلنا نعمل في 
مجال تطوع���ي، وبالتالي أنا 
لست طرفا، لقد أتيت ملساعدة 
كل من يبذل مجهودا في سبيل 

مبارك الخالدي
تفعيال لقرار مجلس الوزراء 
في جلسته مساء اول من امس، 
باشر املدير العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة د.فؤاد 
الفالح مهامه الرس���مية ظهر 

أمس في مقر الهيئة.
الش���ؤون  وزي���ر  وكان 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد 
العفاس���ي، قد أص���در القرار 
ال���وزاري 2010/91 بتاري���خ 
2010/5/31، قرر مبوجبه اعادة 
الفالح الى منصبه مديرا عاما 
للهيئة، وفق احكام املرسوم 
172 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 
2007/6/18 وتنفي���ذا للحكم 
القضائي الصادر في الدعوى 
رقم 2009/620 اداري/6 بتاريخ 
2010/3/23، كم���ا ألغى القرار 
كل حكم يتعارض مع احكام 

هذا القرار.
وفور صدور القرار، توجه 
الفالح الى مقر الهيئة، ومت اتخاذ 
االجراءات االدارية اخلاصة، 
بتسجيل القرار وتسليمه لنائب 

العام لشؤون الشباب  املدير 
جاسم يعقوب.

وانتظر الفالح قرابة الساعة 
وربع الساعة، قبل الدخول الى 
مكتب املدير العام، لقيام املدير 
السابق فيصل اجلزاف بقفل 
الباب املؤدي الى املكتب، حيث 
كانت النية تتجه لتشكيل جلنة 
العام  املدير  ثالثية من نواب 
وهم د.عصام جعفر ويوسف 
الثاقب وجاسم يعقوب، جلرد 
محتويات املكتب في حال عدم 

الدخول طواعية.
وفي الساعة ال� 1:30 جنحت 
االتصاالت التي أجراها يعقوب 
والثاقب مع اجلزاف، ومت فتح 
املكتب سلميا، ورفع املتعلقات 

اخلاصة باجلزاف.
وفور دخوله مبنى الهيئة، 
قال الفالح: هلل احلمد والشكر 
واملنة وأنا س���عيد إلنصافي 
م���ن القضاء الع���ادل، وعدت 
ال���ى منصبي في الهيئة، وقد 
آليت على نفس���ي منذ اليوم 
االول خدمة الشباب الرياضي، 

نس���مي ما حصل في السابق 
سحابة صيف وانقشعت.

عاد الحق

وح���رص رئي���س احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد على 
التهنئة  احلض���ور وتق���دمي 
للفالح، وقال لوسائل االعالم: 
نحمد اهلل على ان احلق قد عاد 
الى أصحابه، فنحن في دولة 
قانون ومؤسس���ات، وأمتنى 
م���ن االدارة احلالي���ة للهيئة 
تصحيح املخالفات ان وجدت 
وأبوابنا مفتوحة امام اجلميع 
ملا فيه املصلحة العامة لشباب 

الكويت.
واضاف: ان الهيئة في عهد 
الفالح، لم تدخل في نزاع مع 
احد في احملاكم، بعكس ادارة 
الهيئة الس���ابقة التي اتس���م 
عهدها بكثرة الشكاوى واللجوء 

الى القضاء.
وعن احتاد الكرة، قال الفهد: 
لقد أوضحت حلمود فليطح، 
انه ال مانع لدينا من تس���ليم 

العهدة واملقر، شريطة تزويدنا 
بكتب تتعلق بذلك، ولكن اذا 
اصرت احلكومة على تس���لم 
املبنى فنحن على اس���تعداد 
إلدارة اعم���ال االحتاد من اي 
مقر آخر، فنحن دخلنا االحتاد 
بقرار دولي، ولم نقم باقتحامه 
كما صوره البعض، ولم يكن 

هناك قتلى.
وعن عودته الى الهيئة، رد 
الفهد قائال: حسبي اهلل ونعم 
الوكيل )كررها 3 مرات(، على 
من تس���بب في ابع���ادي عن 
منصبي الذي ش���غلته ملدة 5 

سنوات.

المحكمة ترفض إشكال 
الجزاف

وفي سياق متصل، قام املدير 
السابق للهيئة فيصل اجلزاف، 
برفع اشكال مستعجل صباح 
امس في احملكمة الكلية، إليقاف 
تنفيذ قرار عودة الفالح اال ان 
احملكمة رفضت الشق العاجل 

بإيقاف التنفيذ.

النصر يقترب من ضم لهيببشار: أرغب في البقاء مع األبيض

»السلة« يحسم مدرب األزرق غدًا

عاشور: نقلة نوعية 
في مهرجان أفضل الالعبين

عبدالعزيز جاسم
علم���ت »األنباء« أن إدارة نادي النصر اقتربت من التعاقد مع 
مهاجم الكويت فرج لهيب ملدة موسم واحد بنظام اإلعارة مبقابل 
قدره 20 ألف دينار، وتسير املفاوضات بالطريق السليم لكن قد 
يعرقله���ا دخول العربي على خط املفاوضات ورمبا يقدم عرضا 
أفضل من النصر ويحصل على خدمات لهيب، والذي س���بق ان 
ذكر انه قد انتقل إلى العربي لكن إدارة الكويت نفت هذا اخلبر في 

وقت الحق، وقالت ان الالعب اليزال في صفوف »األبيض«.

 يحيى حميدان
يعقد مجلس ادارة احتاد السلة اجتماعا مهما يوم غد التخاذ عدة 
قرارات أبرزها تعيني مدرب للمنتخب االول املشارك في البطولة 

العربية التي تستضيفها لبنان في أكتوبر املقبل.
هذا ومن املقرر أن ترفع جلنة التدريب واملنتخبات اس���م أحد 
املدربني الوطنيني املرتبط بعقد مع االحتاد ليكون مدربا ل� »أزرق 

السلة« على أن يتم تعيني املدرب أحمد اجلالوي مساعدا له.
ويأتي تعيني املدرب الوطني لقيادة أزرق السلة لتفادي صرف 
مبالغ طائلة للتعاقد مع مدرب اجنبي جديد بسبب عقوبة االيقاف 
املفروضة على النشاط اخلارجي للعبة والتي تقتصر على املشاركة 
في البطوالت العربية فقط كون االحتاد الدولي للعبة غير مسؤول 

عن مثل هذه البطوالت االقليمية.
كما سيتم خالل االجتماع دراس���ة عدد من املقترحات والتي 

تخص نظام مسابقتي الدوري والكأس في املوسم املقبل.

تستعد اللجنة املنظمة الختيار افضل الالعبني احملليني في األلعاب 
اجلماعية والفردية الطالق املهرجان الرياضي الثاني للموسم الرياضي 
اجلدي���د بعد النجاح الكبير الذي حصده املهرجان االول والذي لقي 
صدى كبيرا واشادة واسعة من قبل الشارع الرياضي واملشاركني.

وبهذا الصدد اعلن مدير املهرجان حس���ني عاش���ور ان املهرجان 
سيشهد نقلة نوعية ومفاجآت في عامه الثاني بدعم ومشاركة العديد 
من الشركات الراعية، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة ستعقد اجتماعها 
االول الس���بت املقبل وذلك بوضع ارضية واضحة ومناقشة الكثير 

من االمور التي تهم هذا احلدث الرياضي.
وقال عاشور ان بداية التصويت على اختيار افضل العب ستنطلق 
في اكتوبر املقبل وفق معطي���ات جديدة تنصف الالعب وما حققه 
من اجنازات رياضية ش���ريطة ان يكون العبا في الدرجة األولى في 

ناديه.
واكد ان املهرجان س���يقام برعاية نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لالسكان الش���يخ أحمد الفهد الذي ابدى اهتماما واضحا باستمرار 
هذا املهرجان بص���ورة دائمة نظرا ملا يحتوي���ه من معان رياضية 

وانسانية كبيرة.
وقال ان االس���تعدادات جتري على قدم وس���اق حاليا النطالق 

املهرجان الثاني.

فهد الدوسري
اكد مهاجم فريق الكويت بشار عبداهلل رغبته في البقاء ضمن 
صفوف االبيض في املوس���م املقبل بع���د ان انتقل اليه في فترة 
االنتقاالت الشتوية املاضية، وقال بشار في تصريح ل� »األنباء« 
انه وجد اريحية كبيرة في تعامل مس���ؤولي نادي الكويت معه، 
فضال عن حتقيقه بطولة كأس س���مو ولي العهد الغالية والتي 
تعتبر اضافة الى س���جله احلافل بالبطوالت، مبينا ان مس���ألة 
بقائه بفريق الكويت مسألة مهمة للغاية بالنسبة له »بعد ان ملس 
حرص مسؤولي النادي على بقائي معهم ملوسم آخر، وهو االمر 
الذي مينحني مزيدا م���ن الثقة لتقدمي كل ما لدي خلدمة القلعة 
البيضاء«. ونفى ان يكون تلقى دعوة من نادي الساملية للعودة 
الى صفوف الفريق املوسم املقبل، مشددا على انه يريد البقاء مع 

الكويت وال يفضل العودة الى لسماوي حاليا.
واوضح بش���ار ان االبيض ومنافسته الدائمة على البطوالت 
احمللية واالقليمية يس���اهم بطريقة او بأخرى في عودة الروح 
للكرة الكويتية التي حتتاج مزيدا من الهدوء وصفاء النفوس بعد 
سلس���لة من الهزات االرضية التي ضربتها مؤخرا، ولفت الى ان 
الفريق يضم مجموعة مميزة من الالعبني الشباب والذين يتنبأ 

لهم مبستقبل واعد.

الدخيل والبلوشي ضمن أفضل الالعبين بالمونديال

»عمومية المعاقين« تعتمد التقريرين المالي واإلداري

الحرس الوطني بطل »يد الوزارات«

اعتمد نادي املعاقني في اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية بحضور رئيس مجلس االدارة 
مهدي العازمي وامني الس����ر شافي الهاجري 
وامني الصندوق سعد االزمغ واعضاء اجلمعية 
العمومية للنادي وممثلني عن الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، التقريرين املالي واالداري 
للس����نة املنتهية للنادي كما اعتمد امليزانية 
املقترحة للس����نة املقبلة خالل دقيقتني بعد 

عمومية سريعة وناجحة.

واشاد اعضاء اجلمعية العمومية للنادي 
بكل اجلهود واخلط����وات التي يقوم مجلس 
االدارة بها جتاه االلعاب والسياسة الواضحة 
الدارة النادي، واالجن����از الالفت الذي حققه 
الدولية  النادي خالل اس����تضافته للبطولة 
اللع����اب القوى واحرازه املركز االول بجدارة 
واس����تعدادات املجلس للمشاركة في العديد 
من االلعاب في البطوالت املقبلة وتهيئة سبل 
النجاح لهذه املشاركة. من جهته اعرب امني 

سر النادي شافي الهاجري عن تقديره ألعضاء 
اجلمعية العمومية على ثقتهم مبجلس االدارة 
من خالل املوافقة والتصويت على جدول اعمال 
اجلمعية. الى ذلك يقيم مجلس االدارة حفال 
تكرمييا جلميع العاملني في بطولة الكويت 
الدولية اللعاب القوى برعاية الشيخ صباح 
السالم اجلابر، وذلك مبقر النادي مساء اليوم 
وبحضور الرئيس الفخري الش����يخة شيخة 

العبداهلل ورئيس واعضاء مجلس االدارة.

حقق فريق احلرس الوطني بطولة دوري 
كرة اليد لل����وزارات والهيئات احلكومية في 
ختام املسابقة التي جرت على صالة الشهيد 
فهد األحمد باحتاد كرة اليد، وجاء فريق وزارة 
التربية باملركز الثاني، وحل الدفاع باملرتبة 

الثالثة.
وقام نائب املدير العام لش����ؤون الشباب 
في الهيئة العامة للش����باب والرياضة جاسم 
يعقوب بتسليم درع يد الوزارات لفريق احلرس 
وميداليات املركز األول، فيما تس����لم العبو 

التربية ميداليات املركز الثاني، وفريق الدفاع 
ميداليات املركز الثالث، بحضور رئيس اللجنة 
الفنية ليد الوزارات حامد الهزمي ومسؤولني 
ب����وزارات الدفاع والتربية واحلرس الوطني 

وجمهور من محبي لعبة اليد في الكويت.

احمد حسين
جن����ح الثنائي فيصل الدخيل وعبداهلل البلوش����ي العبا املنتخب 
الوطني لكرة القدم الس����ابقان في اقتحام موسوعة أفضل 1000 العب 

في بطوالت مونديال كأس العالم على مدار تاريخه.
وضمت موسوعة تاريخ املونديال األملانية التي صدرت قبل أيام 
في طبعتها اجلديدة مبناسبة مونديال 2010، عدد 20 العبا عربيا، على 
رأسهم ثنائي االزرق الدخيل والبلوشي اللذان تألقا في مونديال اسبانيا 
1982 حيث كان الدخيل صاحب هدف االزرق في مرمى تشيكوسلوڤاكيا، 

والبلوشي صاحب الهدف الرائع في مرمى فرنسا.
وجاءت اجلزائر في املركز األول عربيا ب�6 العبني، وهم صالح عصاد 
ورباح ماجر واألخضر بللومي وجمال زيدان وفوزي املنصوري ومحمد 
كندوز وهؤالء جميعا شاركوا في مونديالي 1982 و1986 وصنعوا أكبر 
انتصار عربي في تاري����خ املونديال عندما هزموا أملانيا الغربية 1-2 

في أكبر مفاجآت املونديال.
وحلت الس����عودية في املرك����ز الثانى عربيا بخمس����ة العبني في 
القائمة هم ماجد عبداهلل وس����امي اجلابر ومحمد الدعيع وفؤاد أنور 

وعبداهلل سليمان.
وجاءت تونس ثالثا برصيد 3 العبني في املوسوعة هم محمد علي 
عقيد الذي ش����ارك في مونديال 1978 باألرجنتني، وكل من خالد بدرة 
وزبير بيا، ثم مصر رابعا بالثنائي حسام حسن وهاني رمزي اللذين 

شاركا في مونديال إيطاليا 1990.
وفي املركز اخلامس عربيا جاءت الكويت برصيد العبني في املوسوعة 
هما، الدخيل والبلوش����ي. ومن املغرب اختارت مصطفى حاجي الذي 
تألق في مونديالي 1994و1998. ومن اإلمارات كان حسني غلوم الذي 

شارك في مونديال 1990.

20 العبًا عربيًا اختارتهم موسوعة تاريخ كأس العالم األلمانية 

لقطات من الهيئة

كان في اس���تقبال د.فؤاد الفالح لدى وصوله الى 
الهيئة، نائ���ب املدير العام د.عص���ام جعفر الذي أنهى 
االجراءات االداري���ة لقرار وزير الش���ؤون االجتماعية 

والعمل.
توجه الفالح مباش��رة الى مكتبه في الدور السابع، في 
الساعة ال� 12:30 ظهرا، وجلس في االستراحة ملدة 10 دقائق 

نظرا إلغالق املكتب.
توجه الفالح الى مكتب نائب املدير العام جاس���م 
يعقوب، واستقبل املهنئني من موظفني ورؤساء واعضاء 

مجالس ادارات االندية املنحلة.


