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استئناف »الهيئة« ضد حكم الكاظمي اليوم

»االستئناف« أعادت الطعن على حكم الفالح للمرافعة 8 أغسطس
مبارك الخالدي

الدائرة املس���تأنفة مبحكمة  أعادت 
االس���تئناف امس فتح ب���اب املرافعة 
في الطعن املقدم م���ن املمثل القانوني 
للحكومة، وهي ادارة الفتوى والتشريع، 
ضد احلكم اخلاص بعودة د.فؤاد الفالح 
مدي���را عام���ا للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة وذلك جللس���ة 8 اغسطس 
املقبل ولتقدمي املستندات ومذكرات الدفاع 

من اطراف الدعوى.
وكان د.الف���الح ق���د اختص����م في 
وقت س���ابق كال من وزير الش����ؤون 
االجتماعية بصفته وامني عام مج���لس 
الوزراء بصفته ورئيس ديوان اخلدمة 
املدنية بصفته وحتص���ل على احلكم 
2009/620 اداري/6 بتاريخ 2010/3/23 
واملتضمن قبول دعواه طعنا على القرار 
االداري 2009/1170 واخلاص باحالته الى 
التقاعد والص���ادر بتاريخ 11/19/ 2008 
شكال وفي املوضوع بالغاء القرار املشار 
اليه على النحو املبني بأسباب احلكم مع 
ما يترتب عليه من آثار وشموله بالنفاذ 
املعجل بغير كفالة والزام املدعى عليهم 
باملصروف���ات ومبلغ الفي دينار مقابل 

اتعاب احملاماة.

الفتوى والتشريع قد  ادارة  وكانت 
اقامت دعوى مستعجلة اشكاال اليقاف 
تنفيذ احلكم حتى صيرورة االستئناف 
املاثل نهائيا، اال ان احملكمة املستعجلة 
رفض���ت االش���كال وام���رت مبواصلة 

التنفيذ.
وحي���ث ان الدائ���رة االس���تئنافية 
مبحكمة االس���تئناف قد نظرت الطعن 
بجلستها املنعقدة امس، حيث اجتهت 
الى حجز الطعن للحكم فيه برمته، اال 
انها استجابت الى طلب املستأنفني بفتح 
باب املرافعة لتقدمي الدفاع جللس���ة 8 

اغسطس املقبل.
اجلدي����ر بالذك���ر ان د.الفالح بادر 
الى تنفيذ احلك���م عب����ر توجي��ه كتب 
ص���ادرة من ادارة التنفي���ذ الى املدعى 
عليهم، فقد امتثل مجلس الوزراء للحكم 
الى  القض����ائي واص����در تعليم���اته 
وزير الشؤون االجتماعي����ة والعم���ل 
اتخ����اذ  العفاس���ي بضرورة  د.محمد 
االج����راءات اخلاصة في التنفي����ذ، ما 
حدا بالعف����اس���ي الى اص����دار القرار 
ال���وزاري رقم 91 لس���نة 2010 بتاريخ 
2010/5/31 قرر مبوجبه اعادة د.الفالح الى 
منصب���ه مديرا عاما للهيئ����ة الع����امة 

للشب����اب والرياضة.

الجلسة األولى لالستئناف

وتعتبر جلس���ة الي���وم هي االولى 
في التداول لدى محكمة االستئناف، اذ 
من املتوقع ان تلج���أ الهيئة القضائية 
لتأجيل النظر في االستئناف وذلك لنظره 
مع اس���تئناف مماثل ومقابل مقدم من 
د.الفالح نفس���ه بهدف حتصني احلكم 
الذي حتصل عليه وذلك لالرتباط بني 
االستئنافني ووحدة اخلصوم واملوضوع 
وليصدر بهما حكم واحد، حيث ستأمر 
الهيئة القضائية بضم االستئنافيني الى 

بعضهما.

استئناف »الهيئة« ضد الكاظمي

على صعيد آخر، تنظر الدائرة االدارية 
مبحكمة االستئناف اليوم الطعن املرفوع 
من املمثل القانوني للهيئة العامة للشباب 
والرياضة ضد احلكم الصادر ملصلحة رئيس 
مجلس ادارة النادي العربي جمال الكاظمي 

والصادر بتاريخ 3 مايو املاضي.
وكان الكاظمي قد جل����أ الى القضاء 
للطعن على قرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتاري����خ 20 فبراير املاضي، 

واملتضمن حل مجلس ادارة النادي استنادا 
الى املادة 22 من النظام االساسي املوحد 
الرياضية، حيث  لالندية واالحت����ادات 
تداولت الدائرة االدارية باحملكمة الكلية 
النزاع املاثل امامها الى ان انتهت الى اصدار 
حكمها في 3 من الشهر املاضي بالغاء قرار 
الهيئة املطعون فيه وامرت بتنفيذ احلكم 
باملسودة وبال اعالن، وقد حاولت ادارة 
الفتوى والتشريع ايقاف احلكم املشار 
اليه وذلك باللجوء الى القضاء املستعجل 
عبر اقامة دعوى اشكال أمال في ايقاف 
التنفيذ حتى صيرورة احلكم نهائيا، اال 
ان الدائرة املستعجلة قد قضت في وقت 
الحق بعدم قبول االشكال وامرت مبواصلة 
التنفيذ، االمر الذي اتاح للكاظمي العودة 
الى رئاسة مجلس ادارة النادي ومباشرة 

مهامه بشكل رسمي.
اجلدي���ر بالذكر ان قرار حل مجلس 
ادارة النادي قد صدر ابان تولي املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
الهيئة  ادارة  الس���ابق فيصل اجلزاف 
والذي متت تنحيته نهاية الشهر املاضي 
واعادة ادارة الهيئة الى د.فؤاد الفالح اثر 
صدور حكم قضائي ملصلحته بدعوى 

منفصلة.

ثامر عناد عاد مدربا للصليبخات

ترقب للكرة في املباراة الشيخة فادية السعد وجاجنير خان وعلي الرندي والزميل خالد العدواني يتابعون إحدى املباريات

الديحاني يتوج بالبرونزية في كأس العالم بإيطاليا 

خروج العبات الكويت من بطولة شيخة السعد لإلسكواش

ككويتيني بعد أن وصلت بطوالتنا 
الى العاملية، مشيرة الى ان بطولة 
الشيخة شيخة السعد عزيزة على 
اجلميع كون املرحومة ش���يخة 
السعد احدى بطالت االسكواش. 
ان  وكشفت الشيخة فادية عن 
موعد بطولة الش���يخة شيخة 
السعد، املقبلة للسيدات سيكون 
في اكتوبر املقبل الذي يتصادف 
التوعوية لسرطان  مع احلملة 

الثدي.

بطوالت االس���كواش التي تقام 
برعايته���ا عل���ى أرض الكويت 
كسبت سمعة طيبة عامليا، مشيرة 
الى انها وخالل تواجدها في والية 
بوسطن االميركية السنة املاضية 
وخالل زيارتها إلحدى شركات 
التجهيزات الرياضية ش���اهدت 
»مضربا« علي���ه صورة البطل 
رامي عاشور وكتب عليه بطل 
بطولة االس���كواش الدولية في 
الكويت، وذلك يعتبر مفخرة لنا 

الكويتيات  املتقدمة، مؤكدة أن 
عائش���ة احلمد ومرمي دش���تي 
وحصة الشعيبي، لعنب مباريات 
جيدة، رغم خسارتهن أمام بطالت 
من فرنسا وجنوب افريقيا، وذلك 
لنقص اخلبرة ورهبة املشاركة 
الدولية، لكنهن كسرنا احلاجز 
النفسي وسيكون لهن مستقبل 
أفض���ل ونتائ���ج متقدمة متى 

استمرت املشاركات.
وأك���دت الش���يخة فادية ان 

من جانبها، أش���ادت الش���يخة 
فادية الس���عد باملستوى الفني 
الالعبات  الذي ظهرن به  املميز 
املش���اركات في بطولة الشيخة 
شيخة السعد الدولية لالسكواش 
بعد حضورها افتتاح املنافسات 
امس، وقالت ان اليوم األول شهد 
منافسات مميزة ومستوى راقيا 
من النجم���ات العامليات الالتي 
قدمن أداء جيدا، بهدف الدخول 
في دائرة الص���راع على املراكز 

على صعي���د متصل تنطلق 
اليوم منافس���ات بطولة جنى 
العقارية للرجال مبشاركة عدد 
من جنوم العالم والعبي الكويت 
التميمي  املزين وعمار  عبداهلل 
واحمد الرندي وناصر احلسيني 
وش���مالن حجي ويتطلع ابطال 
الكويت الى مش���اركة ايجابية 
وحتقيق نتائج متقدمة لتحسني 

تصنيفهم العاملي.
الشيخة فادية تشيد باملستوى 

اليابانية  احلاس���م وانضم���ت 
الى ركب  ميساكي كوباياش���ي 
املتأه���الت بفوزها على الالعبة 
الباكس���تانية ماريا بكى بثالثة 

اشواط نظيفة.
وتس���تكمل اليوم منافسات 
بطولة ش���يخة السعد بخوض 
املشاركات منافسات الدور الثاني 
والذي سيكون الطريق للوصول 
الذي سيقام  النهائي  الدور  الى 

مساء غد.

شهد الدور التمهيدي لبطولة 
الدولية  الشيخة شيخة السعد 
لالسكواش لفئة السيدات والتي 
انطلقت امس االول برعاية الشيخة 
فادية السعد على مركز االسير 
يوسف املشاري بنادي القادسية 
خروجا مبكرا لالعبات الكويت 
عائش���ة احلمد ومرمي دش���تي 
وحصة الشعيبي باخلسارة على 
يد بطالت جنوب افريقيا وفرنسا 
نونان وير وسيليا االمارغوت 
ولورا بوبرتس بنتيجة واحدة 
بثالثة أشواط نظيفة لتنحصر 
اآلمال الكويتية في البطلة شيماء 
الرشيد التي ستخوض منافسات 

دور ال� 16.
وكانت منافسات اليوم االول 
قد شهدت تأهل املصرية كنزي 
عماد بتغلبها على الهندية سربي 
ميس���را بثالثة اشواط في حني 
ردت الهندي���ة ديبي���كا اعتبار 
مواطنتها بتغلبها على الالعبة 
املصرية سارة النعماني بثالثة 
اشواط مقابل شوط كما شهدت 
بقي���ة املواجهات تغلب اني-او 
من هونغ كونغ على الباكستانية 

زويا خالد بثالثة اشواط.
وفي أق���وى مواجهات الدور 
التمهيدي تخطت الس���لوفاكية 
ليندا عقبة الباكستانية مقدس 
اش���رف بثالثة أش���واط مقابل 
ش���وطني في لقاء ش���هد اثارة 
وندية بني الالعبني حتى اللحظات 
الش���وط اخلامس  االخيرة في 

حص����ل الرامي فهيد الديحان����ي على امليدالية 
البرونزية، ووضع اسم الكويت على الئحة شرف 
املتوج����ني في واحدة من أهم بطوالت كأس العالم 
لرماية األطباق الطائ����رة املقامة حاليا في مدينة 

لوناتو االيطالية.
ومبشاركة أفضل 58 راميا على مستوى العالم 
في »الدبل تراب«، تعادل البطل الكويتي االوملبي 
الديحاني مع الرامي الروسي فيتالي فوكيف مبجموع 
200/193، فأقيمت جولة كسر التعادل بني البطلني 
على املركزين الثاني والثالث، وبعد منافسة قوية 
متكن الرامي الروس����ي من اصابة الهدف الثامن، 
فيما اخطأ الديحاني لتذهب امليدالية الفضية الى 

فوكيف الروسي.
وشهدت البطولة حتقيق ارقام قياسية عالية، 
حي����ث متكن البطل الهندي رودى س����وجنان من 
حتقيق املركز االول وبنتيجة 200/196 ومعادلته 
الرقم االوملبي املسجل باسم الرامي الصيني هوبن 
يان بنتيج����ة 200/196 في بطولة كأس العالم في 
مينسك ببيالروسيا عام 2009، وحصل الصيني 
جينجي مو على املرك����ز الرابع، بعد ان متكن من 
كسر التعادل مع الرامي البريطاني ستيفن سكوت 
الذي حصل على املركز اخلامس فيما متكن الرامي 
الهنغاري ريتش����ارد بوجنار م����ن حتقيق املركز 

السادس 200/189.
واهدى رئيس االحتاد العربي للرماية ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الوفد دعيج العتيبي 
االجناز الذي حقق����ه البطل الديحاني الى صاحب 
السمو االمير والى سمو ولي العهد والى الشعب 
الكويتي الكرمي، كما قدم شكره للوفد اإلداري والفني 

الذي بذل جهودا كبيره في هذه البطولة.
ومن جانبه، قال البطل الديحاني انه س����عيد 
بامليدالية البرونزية واه����دى االجناز الى القيادة 
السياسية وأسرة الرماية الكويتية ممثلة بالشيخ 
س����لمان احلمود وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع 
من وقف بجانبه في هذه البطولة من اجهزة فنية 
وادارية، كما اش����اد باجله����ود الكبيرة التي بذلها 
العتيبي حيث سهل للوفد كل املقومات التي تكفل 
جناحهم في هذه البطولة. وقال انه يكفيه فخرا ان 
يرتفع علم الكويت في هذا احملفل العاملي الكبير، 
وأن يسجل اسم بلده الغالي ضمن الئحة الشرف 
الدولية، وان يحسب له هذا االجناز في واحده من 

أهم البطوالت العاملية على املستوى الدولي. الرامي البطل فهيد الديحاني

عناد مدربًا للصليبخات في الموسم المقبل

مبارك الخالدي
اعادت اللجنة املؤقتة الدارة 
ن���ادي الصليبخ���ات برئاس���ة 
د.مساعد العازمي املدرب السابق 
للفريق االول لكرة القدم في النادي 
ثامر عناد على رأس اجلهاز الفني 
للفريق، وبنفس االمتيازات التي 
كان يتمتع بها قبل قرار اقالته.

وكانت اللجنة االولى املكلفة 
ادارة شؤون النادي برئاسة ناصر 
العلي ق���د أقالت عناد منتصف 
القس���م الثال���ث واالخي���ر من 
منافسات الدوري املمتاز بسبب 
سوء النتائج واسندت املهمة الى 
الوطني عبداهلل اليرموك، اال ان 
حال الفريق اس���تمر الى االسوأ 
ليهب���ط مرة اخ���رى الى دوري 

الدرجة االولى في املوسم املقبل 
بع���د ان احتل مؤخ���رة ترتيب 

الفرق.
اجلدير بالذكر ان قرار اقالة 
عناد قد صاحبه ايقاف عدد من 
الالعبني االساس���يني االمر الذي 
زاد تعقيد احلالة الفنية للفريق 
الذي كان يأمل محبوه ان يقدم ما 
يشفع له في بطولة الدوري املمتاز 
والتي عاد اليها الصليبخات بعد 

غياب استمر سنوات عدة.

عناد لعودة الفريق

من جهت���ه، ثمن عناد قرار 
املؤقتة بالتعاقد معه،  اللجنة 
وقال: ان الهدف الرئيسي الذي 
اس���عى اليه هو اعادة ترتيب 

اوراق الفري���ق من جديد وبث 
الروح في نفوس الالعبني بعد ان 
ادى الهبوط الى دوري الدرجة 
االولى الى انهيار في نفسيات 
الالعبني ولذلك البد من اعادة 
تأهيلهم مرة اخرى لتعود كرة 
الصليبخات، كما عرف عنها، 
العزمية واالصرار واللعب بروح 

قتالية عالية.
وامل���ح عناد ال���ى ان اجلهاز 
الالعبني  الفني سيدرس ملفات 
احملترفني متهيدا الختيار العناصر 
االفضل، وقال: ان االفضل ان يكون 
احملترف عامال مساعدا لالعبني 
وال يكون عبئا على الفريق كي 
تتحقق االستفادة منهم، ولكن كل 

ذلك مرتبط باإلمكانات املادية.

اللجنة المؤقتة األولى أقالته والثانية أعادته

السالمية يضم 
ألكسندر ويفاوض 

أرجنتينيا
عبدالعزيز جاسم

ن���ادي  تعاق���د 
الساملية رسميا مع 
العب ن���ادي كاظمة 
البوسني  الس���ابق 
الي���ج  الكس���ندر 
لتدعيم خط وسط 
الفريق في املوس���م 
املقب���ل، كما جتري 
االدارة مفاوضات عبر 
متعهدين مع مهاجم 
من االرجنتني، ميتلك 
مواصف���ات الالعب 
الهداف، ومن املتوقع 
ان تت���م الصفق���ة 
بنجاح خالل االيام 

القليلة املقبلة.
اجلدير بالذكر ان 
ادارة السماوى اجرت 
تغيرات واسعة في 
اجلهازي���ن االداري 
والفني للفريق حيث 
الكرة  ادارة  اسندت 
ف���ي الفري���ق االول 
الى س���عود ليلي، 
بينما اوكلت قطاع 
الناشئني الى صالح 
زكريا، كما تعاقدت 
في وقت س���ابق مع 
مدرب اجلهراء السابق 
البوسني زياديتش 
ومساعده نهاد مدربا 

حلراس املرمي.


