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»االستئناف« تقبل طعن »الفتوى« وتؤيد إحالة الفالح إلى التقاعد
مبارك الخالدي

مهدت محكمة االستئناف الطريق لعودة 
املدير العام الس���ابق للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف الى منصبه، وذلك 
بعد ان قبلت في جلستها صباح امس الطعن 
املقدم من احلكومة ممثلة ب���إدارة »الفتوى 
والتش���ريع«، حيث أصدرت الدائرة اإلدارية 
مبحكمة االستئناف حكما بقبول طعن الفتوى 
والتشريع وإلغاء احلكم 2009/620/ إداري 6 
الذي صدر سابقا لصالح املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح بتاريخ 
23 مارس املاضي، وصادقت على صحة قرار 
مجل���س اخلدمة املدنية رقم 11 لس���نة 2008 

بإحالة الفالح الى التقاعد.

وكان الفالح قد اختصم وزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل السابق بدر الدويلة بصفته 
وأمني عام مجل���س الوزراء بصفته ورئيس 
ديوان اخلدمة املدنية بصفته بصحيفة أودعت 
إدارة كتاب احملكمة بتاريخ 31 مارس 2009 طلب 
في ختامها قبول دعواه شكال وفي املوضوع 
بإلغاء القرار اإلداري رقم 2008/1170 املؤرخ 
في 19 نوفمب���ر 2008 واخلاص بإحالته الى 
التقاع���د واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب 
عليه من آثار، وقد مت ت���داول القضية وفق 
الثابت مبحاضر جلس���اته، وفي جلسة 23 
مارس 2010 أصدرت محكمة أول درجة حكمها 
بقب���ول دعوى الفالح ش���كال وفي املوضوع 
بإلغاء القرار املطعون فيه واملتعلق بإحالته 

الى التقاعد مع ما يترتب عليه من آثار ومبلغ 
ألفي دينار مقابل أتعاب احملاماة.

وفور صدور احلكم املشار إليه شرع الفالح 
بتنفيذه عبر إدارة التنفيذ التابعة للمحكمة 
الكلية حي���ث وجه 3 كت���ب بتفعيل احلكم 
وتنفيذه الى كل م���ن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء ومجلس اخلدمة املدنية ووزير الشؤون 

االجتماعية د.محمد العفاسي.
وفي 31 مايو املاضي اصدر العفاسي القرار 
91 لسنة 2010 وبناء على كتاب ديوان اخلدمة 
املدنية بإعادة الفالح الى منصبه مديرا عاما 
للهيئة العامة للشباب والرياضة وإلغاء كل 

حكم يتعارض مع هذا القرار.
وملا كانت إدارة الفتوى والتشريع بصفتها 

املمث���ل القانوني عن اجله���ات احلكومية قد 
طعنت في احلكم املشار إليه باالستئناف فقد 
أصدرت احملكمة حكما صب���اح امس بإلغاء 
احلك���م 2010/620/ إداري 6 واملصادقة على 

إحالة الفالح الى التقاعد.
وحيث ان احلكمني املش�����ار إليهما قد ألقيا 
بظاللهما على الوضع القانوني للمدير العام 
السابق فيص���ل اجلزاف فإنه من املنت����ظر 
ان يبادر وزير الشؤون االجتماعية والعم��ل 
د.محمد العف����اس���ي الى اتخ���اذ اإلجراءات 
اإلدارية املتعلقة بإع����ادة اجلزاف الى منصبه 
ف���ي اليوم���ني املقبلني، خاصة ان املرس���وم 
األمي���ري الذي ص�������در بتعيني اجلزاف لم 

يتم إلغاؤه.

تمهيدًا لعودة الجزاف إلى منصبه مديرًا للهيئة العامة للشباب والرياضة

 فيصل اجلزاف

أعضاء جلنة احلكام اثناء متابعتهم أحد السباقات

عماد متعب لن يشارك امام الكونغو

»فرحان« متيمة األلعاب شعار االوملبياد

يوسف نزار في احدى املباريات

د.فؤاد الفالح

 6 سباقات في »عمومي« الخليج للسباحة اليوم 

شيكاباال ومتعب خارج قائمة الفراعنة 

عارف: 2000 العب والعبة في األولمبياد الخاص السوري

وخمس برونزيات، وفي املركز 
الثالث السعودية بواحدة ذهبية 
ومثلها فضية واخرى برونزية. 

والرابع قطر بواحدة برونزية.
من جانبه قال البطل عبداهلل 
البدر إنه سعيد بتحقيق امليدالية 
الذهبية لكن فرحته كانت ستكتمل 

بتحقيق رقم جديد.

)األهلي( � حسام غالي )األهلي( 
� أحمد فتحي )األهلي( � محمد 
� عمرو  أبوتريك���ة )األهل���ي( 
� أحمد  السولية )اإلسماعيلي( 
خيري )اإلسماعيلي( � )أحمد عيد 

عبدامللك )حرس احلدود(.
الهجوم: محمد ناجي  � خط 
»ج���دو« )األهل���ي( � عم���رو 
زك���ي )الزمال���ك( - أحمد علي 
)اإلسماعيلي( � أحمد حسن مكي 

)حرس احلدود(.

التي ق���ام بها الرئيس بش���ار 
األسد وقرينته ملعسكر الالعبني 
خالل استعداداتهم لتلك األلعاب 
ومش���اركتهم ألعابهم في لفته 

إنسانية رائعة.

قدره 2.09.32 دقيقة.كما شهدت 
البطولة هيمن���ة كويتية على 
س���باقات الي���وم األول بحصد 
سباحينا لعشر ميداليات منها 
خمس ذهبية ومثلها فضية وعشر 
برونزي���ات وحلت في الترتيب 
الثاني االمارات بسبع ميداليات 
منها واحدة ذهبية ومثلها فضية 

السيد )الزمالك( � محمد صبحي 
)اإلسماعيلي(.

� خط الدف���اع: وائل جمعة 
)األهلي( � شريف عبدالفضيل 
)األهلي( � سيد معوض )األهلي( � 
محمود فتح اهلل )الزمالك( � محمد 
عبدالشافي )الزمالك( � املعتصم 
سالم )اإلسماعيلي( � محمد جنيب 
)احتاد الشرطة( � أحمد احملمدي 

)سندرالند االجنليزي(.
� خط الوس���ط: أحمد حسن 

تقدمي ص���ورة حقيقية للعالم 
عن االهتمام الكبير بأبناء تلك 
الفئة والذي جتلى واضحا في 
الدعم احلكومي الالمحدود لتلك 
األلعاب، والزي���ارة التاريخية 

لؤي عبدالواحد طاشكندي بزمن 
جديد قدره 2.08.46 دقيقة ناسخا 
الرقم السابق باسم مواطنه أحمد 
صنوان القضماني وزمنه 2.11.83 
دقيقة كما سجل السباح البطل 
الكويتي يوسف راشد العسكري 
والذي حصل على املركز الثاني 
في نفس الس���باق رقما جديدا 

والذي أسدل الستار عليه مساء 
اجلمعة بتعادل األهلي واحتاد 

الشرطة بدون أهداف.
وضمت القائمة 22 العبا محليا 
باإلضافة إلى محترف وحيد هو 
أحمد احملمدي العب سندرالند 
االجنليزي. وقال املوقع الرسمي 
الحتاد الكرة ان قائمة املنتخب 

املختارة ضمت كاًل من:
املرم���ي: عصام  � حراس���ة 
احلضري )الزمالك( � عبدالواحد 

وأكدت د.دياال احلاج وهي في 
الوق���ت رئيس املجلس  نفس 
املركزي للمعاقني ان س���ورية 
الوزارات السورية  ومن خالل 
قد سخرت كل اإلمكانات من أجل 

يشمل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحم���د برعايته بطولة 
اخلليج العشرين لاللعاب املائية 
التعاون لدول اخلليج  مبجلس 
العربية. وقد اناب سموه محافظ 
املتقاعد عبداهلل  الفريق  حولي 
الف���ارس حلضور حف���ل ختام 
البطولة الساعة اخلامسة مساء 
اليوم في مجمع احواض السباحة 

بالنادي العربي.
وتقام اليوم س���تة سباقات 
في مرحل���ة العمومي باالضافة 
الى س���باقني لعش���ر س���نوات 
وذلك بدءا من الساعة اخلامسة 
من مس���اء اليوم على احلوض 
االوملبي بالنادي العربي. وستبدأ 
سباقات اليوم في السباحة باقامة 
سباق 400م متنوع، 200م متنوع 
)10س���نوات(، 50م ظهر، 200م 
صدر، 50م ظهر )10س���نوات(، 
200م فراش���ة، 4×50م تتاب���ع 
ح���رة )10س���نوات(، 4×100م 
تتابع متن���وع، 1500م حرة من 
املنتظر ان يقام السباق األخير 
)1500م( في الفترة الصباحية.
الي���وم األول النطالق  وش���هد 
بطولة السباحة تسجيل رقمني 
جديدي���ن في س���باق 200 متر 
فردي متن���وع ملرحلة العمومي 
الس���باح السعودي  فقد سجل 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
الكابنت حم���ادة صدقي  أكد 
املدرب املس���اعد ملنتخب مصر 
انه تقرر بشكل نهائي أن تكون 
املباراة الودية املقبلة أمام منتخب 
الكونغو الدميوقراطية بعد غد، 
وأن مكان املهاجم عماد متعب مع 
املنتخب مستقبال محل شك، لعدم 
وضوح موقفه إذا كان سيستمر 
مع ناديه البلجيكي، ام سيعود 
لألهلي، وفى هذه احلالة لن تكون 

العودة قبل يناير املقبل.
وتضارب���ت األنباء اخلاصة 
بتعاقد متعب مع ستاندر لياج 
البلجيكي الذي وقع له بالفعل، 
ثم أصبح األمر غامضا في الوقت 
احلالي بعد أن وجد صعوبة في 
العودة ألسباب مختلفة مثلت 

لغزًا بالنسبة للجميع.
كم���ا خ���رج محم���ود عبد 
الرازق »شيكاباال« العب وسط 
الزمالك من قائمة منتخب مصر 
بعد إصابته بش���د في العضلة 

الضامة.
واختار اجلهاز الفني للمنتخب 
املصري بقيادة حسن شحاتة 23 
العبا جاء من بينهم 8 العبني من 
األهلي و6 م���ن الزمالك و5 من 
اإلسماعيلي، وجاء اختيار القائمة 
عقب نهاية األسبوع األول للدوري 

ال صوت يعلو في س���ورية 
على صوت استضافتها لدورة 
الس���ابعة  األلع���اب اإلقليمية 
لألوملبياد اخلاص ملنطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا التي 
تس���تضيفها دمشق في الفترة 
من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 
املقبلني مبش���اركة 2000 العب 
والعبة ومش���ارك من 23 دولة 
يتنافسون في 15 رياضة أوملبية، 
وتقام األلعاب حتت رعاية رئيس 
شرف األوملبياد اخلاص السوري 
أسماء األسد. وكان مقر وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
بدمشق قد شهد لقاء مهما بني 
الش���ؤون االجتماعية  وزيرة 
والعمل دياال احلاج عارف رئيس 
االوملبياد اخلاص السوري وأمين 
عبدالوه���اب الرئيس اإلقليمي 
لالوملبياد اخلاص الدولي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

حامد العمران
واص���ل منتخ���ب ش���باب 
االسكواش نتائجه املخيبة لآلمال 
في بطولة العالم التي تقام في 
االكوادور حيث تلقى خس���ارة 
جديدة امام منتخب جنوب افريقيا 
املتواضع بنتيجة 1/2 ليفقد األزرق 
اللعب على املراكز من ال� 17 الى 
20 ليقابل منتخب البرازيل على 

املراكز من 21 الى 24.
وكان باإلم���كان ان يتغل���ب 
األزرق على منتخب جنوب افريقيا 
ولكن أضاع ناصر الراشد الفرصة 
وخسر لقاءه امام الالعب اتهان 
باجي بعد ان كان الراش���د قاب 
قوسني او أدنى من حتقيق الفوز 
بعد تقدمه بشوطني بواقع نتائج 
10/12 و2/11 ولكن هذا لم يدخل 
اليأس في نفس الالعب اجلنوب 
افريقي الذي حول خسارته الى 
فوز بعد تغلبه باألشواط الثالثة 
األخيرة بواقع أشواط 8/11، 9/11، 
اللقاء  3/11 ليلعب يوسف نزار 
األخير امام الالعب هانس ويتغلب 
عليه 0/2 بواقع نتائج 5/11 و1/11 
وكان العب األزرق حس���ن تقي 
قد لع���ب اول مباراة امام بايول 
وخسر 3/1 بواقع نتائج 8/11، 11/3، 
11/6 و11/5 وبذلك يلعب األزرق 
البرازيل وإذا تغلب  امام  اليوم 
عليه فس���يلعب املنتخب على 

املركزي���ن 21 و22 اما اذا واصل 
الفريق نتائجه املخيبة وخسر 
املركزين األخير  فسيلعب على 
وقبل األخير ويعتبر العب األزرق 

يوسف نزار الالعب الوحيد في 
املنتخب الكويت���ي الذي يحقق 
نتائج ايجابي���ة على الرغم انه 

اصغر العب في املنتخب.

استبعاد الفحيحيل »اإلسكواش« يخسر أمام جنوب أفريقيا
والصليبخات من قرعة 

»آسيوية اليد«
استبعد ناديا الفحيحيل بطل 
دوري كرة الي���د والصليبخات 
البطولة  اللقب من قرعة  حامل 
اآلسيوية لألندية أبطال الدوري 
التي جرت مساء امس مبقر احتاد 

كرة اليد بالعديلية.
وقال املدير التنفيذي لالحتاد 
الي���د د.احمد  اآلس���يوي لكرة 
ابوالليل في تصريح صحافي امس 
ان قرار االس���تبعاد جاء بسبب 
االيق���اف الدولي املفروض على 
االحتاد الكويتي لكرة اليد، مضيفا 
ان البطولة ستستضيفها لبنان 
خالل الفترة من 23 سبتمبر حتى 

6 اكتوبر املقبلني.
وأضاف ان عدد الفرق املشاركة 
في البطولة بلغ 10 فرق هي: السد 
اللبناني���ان وفوالذ  والصداقة 
وس���بهان االيرانيان واجليش 
ونفط اجلنوب العراقيان والسد 
القطري واألهلي األردني واجلزيرة 

االماراتي ومضر السعودي.
وأوضح ابو الليل انه مت تقسيم 
الى مجموعتني  الفرق املشاركة 
تتب���ارى كل مجموع���ة بنظام 
الدوري م���ن دور واحد يصعد 
بعده اول وثان���ي كل مجموعة 

الى الدور نصف النهائي.

الرفاع يتحفظ على عقوبة ميالدين
64 فريقا في دورة الشايعوينتظر رد االتحاد الدولي

الكويت تستضيف األلعاب المدرسية

السالمية يتعاقد مع عبو الخرينج: باب التضامن مفتوح للجميع

القناعي حزين لرحيل عطيفة 

خالص العزاء

المنامة ـ ناصر محمد
اكد امني السر العام لنادي الرفاع البحريني راشد الزعبي ان 
ادارة نادي���ه تنتظر رد محكمة االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بش���أن اخلطاب املرس���ل من االحتاد البحريني بايقاف احملترف 
الصربي ميالدين 4 ش���هور بسبب مش���كلته مع ناديه السابق 
القادسية، مشيرا الى ان النادي قد ضمن خطابه نقطتني مهمتني 
تتعلق االولى بتأجيل تنفيذ العقوبة الرتباط الرفاع مبباراة مهمة 
في كأس االحتاد اآلسيوي والثانية عدم حتميل النادي مسؤولية 
مشكلة اطراف اخرى وخصوصا اننا مرتبطون بعقد ملدة عامني 
مع الالعب وطالبنا بتفهم الوضع وضرورة الرد بصفة مستعجلة 
اضافة الى ان ميالدين نفسه قد وكل محاميا من بالده متخصصا 

في مثل هذه القضايا.

اعلن هشام الشايع رئيس اللجنة املنظمة لدورة الشايع 
الرمضانية لكرة الصاالت في نسختها الثانية عشرة عن 
وضع كل الترتيبات الالزمة النطالق الدورة في اول شهر 
رمضان املبارك التي يشارك فيها 64 فريقا وتستمر حتى 

نهايتها على صالة نادي كاظمة في العديلية.
جاء ذلك خ���الل املؤمتر الصحافي ال���ذي عقد مبقر 
ادارة الدورة بديوانية الشايع مبنطقة الروضة بحضور 
محمد السعيد املدير التنفيذي لتلفزيون سكوب واسعد 
عبدالهادي نائب رئي���س اللجنة املنظمة ومحمد خليل 
مقرر الدورة. وأكد هشام الشايع ان هناك مفاجأة كبرى 
اعدته���ا ادارة الدورة للجماهير ف���ي ختامها، فضال عن 
توزيع جوائز يومية للجماهير من خالل السحب اليومي 
الذي يجرى عقب انتهاء املباريات وحتت اشراف طارق 

الشايع املدير املالي للدورة.

اعلنت مس���ؤولة في وزارة التربية عن اس���تضافة 
الكويت دورة االلعاب املدرسية الرياضية في عام 2012، 
مشيدة بحصد الوفد الكويتي املشارك في بطولة الدورة 
ال� 18 في بيروت ثالث ميداليات برونزية، وقالت املوجهة 
الفنية العامة للتربية البدنية )بنات( منى احلشاش في 
بيان صحافي صادر عن وزارة التربية ان الوفد تس���لم 
علم البطولة الستضافتها عام 2012، مضيفة ان توجيه 
التربية البدنية سيرفع تقريره الى الوكيل املساعد للتعليم 
العام منى اللوغاني حول مش���اركة الوفد في البطولة 

واالستعدادات الواجبة الستضافة هذه البطولة.

تعاقد الساملية مع الالعب املغربي محمد عبو الذي كان 
قد انضم لتدريبات »السماوي« على سبيل االختبار. وقال 
امني الس���ر العام حامد الوسمي ان مجلس االدارة وافق 
على التوقيع مع الالعب بعد ان نال اعجاب اجلهاز الفني 
واالداري طوال فترة اختباره ملا ظهر عليه من اداء متميز 
ومهارة ملحوظة وسيكون اضافة جيدة للفريق، الفتا الى 

انه يتوقع منه اداء جيدا في صفوف »السماوي«.

يواصل فري���ق التايكوندو بنادي التضام���ن تدريباته اليومية 
بصالة النادي لاللعاب الفردية استعدادا خلوض منافسات املوسم 
املقبل، وقد اعلن النادي عن اس���تمرار فتح باب اس���تقبال الالعبني 
اجلدد والقدامى بالنادي وملختلف املراحل السنية يوميا من الساعة 

5 الى 7 مساء.
وقد اكد مدير اللعب���ة ذياب اخلرينج ان التدريبات بدأت منذ ما 
يقارب االسبوعني بحضور معظم الالعبني القدامى وعدد من الالعبني 
اجلدد، معربا عن س���عادته ملا س���ارت عليه االمور في االيام االولى 
م���ن التدريبات، مضيفا ان اآلمال الزال���ت قائمة لعودة كل الالعبني 
القدامى الى صف���وف الفريق ومبختلف املراحل الس���نية، فأبواب 

النادي مفتوحة للجميع.
وبني اخلرينج ان مجل���س ادارة النادي املعني من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة قدم كل ما حتتاجه اللعبة لبدء التدريبات، وهذا 

االمر يحسب لهم.

عبر أمني السر العام جلمعية الصحافيني الزميل فيصل القناعي 
ع���ن عميق حزنه لوفاة الصحافي الرياض���ي الكبير رمزي عطيفة 
الذي وافته املنية في القاهرة التي عاد إليها في الس���نوات األخيرة 

بعد صراع مع املرض.
وقال القناعي إن للمرحوم رمزي عطيفة فضال كبيرا في تأسيس 
الصحافة الرياضية في الكويت. وق���د تخرج على يديه الكثير من 
الصحافيني البارزين وكان املعروف عنه تشجيعه للصحافيني، مشيرا 

الى دوره في دعم الرياضة الكويتية وعمله الدؤوب.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء واملواساة من مساعد مدرب 
فريق حتت 21 سنة بنادي الصليبخات نواف العنزي لوفاة والده، 
سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.

عبدالهادي احلويلة

دورة الرقة تنطلق 4 رمضان
تواصل اللجنة املنظمة 
ل���دورة جمعي���ة الرق���ة 
التعاوني���ة الرمضاني���ة 
االولى التي ستقام خالل 
الفترة من 4 الى 13 رمضان 
حتت رعاية النائب محمد 
احلويلة. من جانبه، اكد 
عبدالهادي احلويلة رئيس 
مجلس ادارة جمعية الرقة 
أن اللجنة املنظمة انتهت من 
جميع الترتيبات النهائية، 
اللجنة املنظمة  مبينا أن 

أعدت جوائز قيمة.


