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»التمييز«.. هل تعيد طالل الفهد إلى »الهيئة« األربعاء المقبل؟
مبارك الخالدي

الرياضية  تترقب األوساط 
ورمبا السياسية يوم األربعاء 
املقبل على أحر من اجلمر، اذ من 
املتوقع ان تشهد أروقة محكمة 
التمييز إقباال غير مسبوق من 
املتابعني للوقوف على املراحل 
النهائية ألكثر القضايا الرياضية 
جدال في الس����نتني املاضيتني، 
القرار اإلداري 2007/120  وهما 
إداري/1 والص����ادر بتاري����خ 4 
يونيو 2007 واخلاص باعتبار 
الشيخ طالل الفهد مستقيال من 
العام  منصبه كنائ����ب للمدير 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، 
وكذلك القرار اإلداري 2009/534 
الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2009 
واخلاص بحل مجلس إدارة نادي 
القادسية برئاسة الشيخ طالل 

الفهد.

عدم دستورية إقالته من منصبه

وتبدو القضية األقرب للحسم 
هي الطعن املقدم من الفهد على 
القرار اخلاص بإقالته باعتبار ان 
جلسة األربعاء هي الثالثة في 
املداولة، ورمبا توصلت هيئة 
احملكمة الى قناعات قد تؤهلها 
لصدور حكمها في الطعن والذي 
يحمل الرق����م 2010/93، وكذلك 
الطعن املقابل من احلكومة والذي 
يحم����ل الرق����م 2010/66 حيث 
ضمت هيئ����ه احملكمة الطعنني 
في جلس����تها األولى لالرتباط 

ووحدة اخلصوم.
وكان الفهد قد أقام الدعوى 
2007/926/إداري/1 للطعن على 
القرار اإلداري 2007/120 الصادر 

املقبل، إذ من املرجح ان تكتفي 
هيئ����ة التمييز مب����ا مت تداوله 
وتصدر حكمه����ا لطي صفحة 

هذا النزاع.

الطعن في حل إدارة القادسية

 كما ستنظر احملكمة في ذات 

بتاريخ 4 يونيو2007 واخلاص 
باعتباره مستقيال من منصبه 
استنادا إلى أحكام قانون 2007/5 
والبند اخلاص بعدم جواز اجلمع 
بني املناصب، وحكمت محكمة أول 
درجة في 16 اكتوبر2007 بعدم 
قبول الدعوى، األمر الذي جلأ 

اليوم بأولى جلس���ات الطعن 
املقدم من الفهد بصفته رئيسا 
ملجلس إدارة نادي القادس���ية 
القرار اإلداري  وآخرين بشأن 
2009/534 الصادر بتاريخ 14 
نوفمبر2009 والذي نص على 
حل مجلس إدارة النادي، حيث 
رفضت محكمة أول درجة بتاريخ 
10 ديسمبر 2009 دعوى مجلس 
إدارة النادي والتي حملت الرقم 
2582/إداري/3 األمر الذي اجتهت 
معه أطراف الدعوى الى محكمة 
االستئناف والتي قيدت الطعن 
بالرقم 2009/1544/إداري/3، ومت 
نظر االس���تئناف وفق الثابت 
مبحاضر جلساته الى ان أصدرت 
الهيئة حكمها في 8 يناير املاضي، 
برفض الطعن واملصادقة على 
صحة قرار الهيئة بحل مجلس 

إدارة النادي.
 ومن املقرر ان يتم نظر الطعن 
املاثل عبر عدة جلسات، قبل ان 
تصدر هيئة التمييز حكمها فيه 
والذي تنظره األوساط الرياضية 
والسياسية على حد سواء ملا 
يترتب عليه من أثار متتد الى 
أطراف أخرى في مقدمتها مجلس 

إدارة الهيئة.
 ولم حتدد إدارة كتاب محكمة 
التمييز بعد موعدا لنظر اجللسات 
اخلاصة باألندية األخرى وهي 
اليرموك والنص���ر واجلهراء 
والصليبخ���ات  والتضام���ن 
والس���احل وخيط���ان، وكذلك 
الطعن املقدم من إدارة الفتوى 
والتشريع ضد حكم االستئناف 
الذي اعاد مجلس ادارة ناديي 

الفحيحيل والشباب.

مارس املاضي، بعدم دستورية 
الفقرة املشار إليها فيما تضمنته 
من اعتبار الشخص مستقيال من 
وظيفته القيادية بأي من مجالس 
إدارات الهيئ����ات الرياضية، إذا 
جمع بني العمل في هذه الوظيفة 
وبني عضوية مجلس إدارة اي 

معه الفهد الى محكمة االستئناف 
بالطعن رقم 2007/618، حيث مت 
تداول أسباب الطعن على النحو 
الثابت مبحاضر اجللسات حيث 
دفع الفهد بعدم دستورية الفقرة 
األخيرة من املادة »5« من قانون 
2007/5 في شأن تنظيم بعض 

من هذه الهيئات.
 وحي����ث ان الفه����د واملمثل 
القانوني للجه����ات احلكومية 
وهي إدارة الفتوى والتشريع، قد 
احتكما الى محكمة التمييز حول 
هذه القضي����ة، ومت تداولها في 
وقت سابق وتستكمل األربعاء 

أوجه العمل في كل من اللجنة 
االوملبية واالحتادات واألندية 
الرياضية والتي تقضي بحظر 
اجلمع بني املناصب، وقد أحالت 
الدائرة املختصة بنظر االستئناف 
الطعن الى احملكمة الدستورية 
التي أصدرت حكمها بتاريخ 15 

 تنظر طعن القادسية 13 الجاري.. وبقية األندية لم تحدد لها جلسات بعد

أبطال املنتخب والنجار واجلهاز الفني عقب حصدهم ألقاب بطولة العالماملتسابق مشاري الظفيري لدى وصوله إلى خط النهاية

محمد بوربيع يتوج بطال وزميله الباز ثانيا خالل مراسم التتويج

األنظار تتجه إلى قصر العدل األربعاء املقبل

الظفيري ثامنًا والنجادي تاسعًا
في رالي سورية الدولي

السعيدي يحرز ذهبية
»مبارزة المعاقين« في المجر

متكن بطل النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني الالعبني عبدالوهاب السعيدي 
من احراز امليدالية الذهبية في البطولة 
الدولية التي تقام منافس����اتها حاليا 
في املجر، وذلك في مسابق��ة سالح 
املبارزة لفئة الفلوري��ه بعد منافسات 
قوية ام��س األول محققا اجنازا كبيرا 
للكوي������ت وللنادي ليضيف جناحا 
جديدا للمعاقي��ن، فيما احرز زميله 
عبداهلل احلداد امليدالية البرونزي��ة 
لفئة االيبيه بينما احرز فهد املويزري 

الفلوريه  ميدالية برونزي����ة لفئتي 
وااليبيه ليصعد رصيد العبينا الى 
اربعة ميداليات قب����ل اليوم األخير 
والذي شهد كذلك منافسات جماعية 
البطل  املركز األول����ى. واعرب  على 
السعيدي عن سعادته البالغة بهذه 
امليدالية والتي اهداها الى الش����عب 
الكويتي وابناء النادي. وأهدى رئيس 
الوفد صالح املوسوي هذه االجنازات 
إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد على دعمهما الواضح البنائهم 

املعاقني، مشيرا الى ان الالعبني كانوا 
عند حسن الظن بهم، وتألقوا وسط 
مجموعة كبيرة من الالعبني. واشار 
الى ان الوفد سيعود غدا الثالثاء قادما 
من املجر، ويحمل معه ذهبية الالعب 
السعيدي التي كللت جهودنا جميعا 
في البطولة. وقال ان الالعبني امامهم 
بطولة دولية أخرى ستقام بفرنسا 
الشهر املقبل ويستعد لها من خالل 
اقامة معس����كر تدريبي في القاهرة 

الشهر اجلاري.

أحرز متس���ابقان كويتيان يش���اركان في 
منافسات النسخة العاشرة من )رالي سورية 
الدولي( في املرحلة السادسة لبطولة الشرق 
األوسط مراكز متقدمة على ال� 25 فريقا املشاركني 

فيه.
واحتل املتسابق مشاري الظفيري بسيارته 
ال� »ميتسوبيشي ايفو 9« املركز الثامن بزمن 
3.23.3 س، ف���ي حني احتل املتس���ابق عصام 
النجادي املركز التاسع بزمن 3.25.1 س، وكان 
املرك���ز ال� 12 من نصيب مفي���د املبارك وال� 14 

ملزهر التناك.
وأعرب النجادي والظفيري في تصريح ل� 
»كونا« عن ارتياحهما له���ذه النتيجة بالرغم 
م���ن صعوبة مراحل )رالي س���ورية الدولي(، 
واعتزازهما برفع علم الكويت من على منصة 

التتويج.
وقال النجادي ان هذه النتيجة ستجعله أكثر 
تصميما على املنافسة بشكل أقوى في املرحلتني 
املقبلتني من )بطولة الشرق األوسط للراليات( 

حيث ستقام املرحلة السابعة في قبرص والثامنة 
االخيرة في دبي، معربا عن ش���كره للش���يخة 
فريحة األحمد الداعمة لفريقه ولشركة »زين« 

لالتصاالت الراعية للفريق.
من جهته، قال الظفيري ان مش���اركته في 
رالي سورية لم يكن هدفها احلصول على نقاط 
جديدة بل إحراز مركز ألنه لن يشارك في املرحلة 
السابعة من بطولة الشرق األوسط التي ستقام 
منافساتها في قبرص لتزامنها مع رالي الكويت 

الذي يحتفظ ببطولته 6 سنوات متتالية.
وأعرب الظفيري عن الش���كر لرئيس نادي 
السيارات والدراجات اآللية الشيخ احمد الداود 
لرعايته رياضة الس���يارات وتشجيعه الفرق 
الكويتية على املشاركة في البطوالت اإلقليمية 
والدولية. وكانت الفرق القطرية األوفر حظا في 
إحراز املراكز إذ مت تتويج املتسابق ناصر العطية 
في بطولة الرالي على سيارته )فيستا فورد( 
بعدما تص���در 9 مراحل من مجموع 13 مرحلة 

أقيمت منافساتها يومي اجلمعة والسبت.

»الشاهينية« كسبت كأس محافظ األحمدي للهجن

»الدراجات المائية« يقترب من لقب بطولة العالم
ب���ات منتخبن���ا الوطن���ي 
املائية قاب قوسني  للدراجات 
أو أدنى م���ن حتقيق الترتيب 
الدراجات  ف���ي  األول عاملي���ا 
املائية بعد تص���دره الترتيب 
مبجموع 15 ميدالية من بينها 
7 ميدالي���ات ذهبية و4 فضية 
و4 برونزية ووس���ط منافسة 
قوية مع املنتخب األميركي في 
نهائيات بطولة العالم للدراجات 
املائية املقامة حاليا في والية 
أريزونا األميركي���ة وتختتم 

جوالتها اليوم.

انجاز مماثل

وس���يصاحب هذا اإلجناز 
العاملي إجن���از مماثل ألبطال 
الكويت���ي وخاص��ة  املنتخب 
بط�����ل العال���م املتألق محمد 
بوربي�����ع ال�����ذي حص���د 4 
ميدالي��ات ذهبي��ة وميداليتي��ن 
برونزيتني، فيما أحرز املتألق 
جاسم الباز ميداليتني ذهبيتني 
وميدالية فضية، واس���تكمل 
املتألق خالد بوربيع مس���يرة 
الف���وز بامليدالي���ات بانتزاعه 
3 ميدالي���ات ذهبي���ة وفضية 
وبرونزية، فيما أحرز عبداهلل 
الفاضل ميداليت���ني فضيتني 

وبرونزية.

سوء الحظ

ان  املتوق�����ع  م���ن  وكان 
ترتفع حصيل��ة املنتخ�ب م��ن 
البطل  امليدالي��ات م���ن خالل 
العبدالرزاق  العاملي يوس���ف 
ويعقوب الهويدي وعبدالوهاب 
الذين لم يحالفهم  العيس���ى، 
احلظ بس���بب أعطال مفاجئة 

حدثت لدراجاتهم.
م���ن جانبه، أش���اد رئيس 
اللجنة في  الوف���د ورئي���س 
النادي البحري عبدالقادر النجار 
باملستوى العاملي الكبير الذي 
الدراجات  أبط���ال  إليه  وصل 
املائية، مشيرا الى أن املنافسة 

الشديدة بني الكويت والواليات 
املتح���دة األميركية وهي البلد 
املنظ��م تعكس حقيقة اإلمكانات 
الكبي��رة الت�����ي يتمي��ز به��ا 
أبطال الكويت وحرصهم على 
حتقيق اجناز عاملي مماثل إلجناز 
العام املاضي الذي حققت فيه 
الكويت الترتيب الثالث عامليا 
والوصول إلى التصنيف األول 

عامليا.

جهود كبيرة

النجار عن تقديره  وأعرب 
واعت���زازه باجله���ود الكبيرة 
إلى  التي بذلت من املتسابقني 
جانب جهود اجلهاز الفني ممثال 
بعبدالوه���اب العمر وعبداهلل 
بوربيع وحسني حسن وناصر 

العميري وجراح الشهاب.

توج الذلول الشاهينية لعلي بن فراج املري بطال 
لكأس محافظ األحم���دي املخصص للذلول احليل 
على مسافة 5 كيلو بعد سباق مثير وتنافس قوي 
مع هتاشه لفيصل بن طالب املري برعاية محافظ 
األحمدي الرئيس الفخري للنادي الكويتي لسباق 
الهجن الشيخ د.ابراهيم الدعيج الذي ناب عنه جنله 
الشيخ عبداهلل ابراهيم الدعيج وبحضور جماهير 
غفيرة يتقدمهم رئيس النادي حسني الدواس ونائبه 
راشد السهلي وأمني السر العام ربيح فراج العجمي 
وأمني الصندوق املساعد عبداهلل املطيري وأعضاء 

مجلس اإلدارة وضيوف من اجلالية األميركية.
وجاءت بشاير لناصر مبارك العجمي املرشحة 
القوية ف���ي املركز الثالث، وقام الش���يخ عبداهلل 

االبراهيم الدعيج بتسليم الكأس الى علي بن فراج 
وهنأه بالفوز ومتنى لبقية املش���اركني حظا أوفر 
في السباقات املقبلة، وأعرب عن سعادته باإلنابة 
عن محافظ األحمدي في تس���ليم الكأس السنوية 
التذكارية واالس���تمتاع برياضة اآلب���اء واألجداد 

والتنافس الشريف بني كل الذلول املشاركة.
وأشاد الشيخ عبداهلل باجلهود املبذولة من رئيس 
وأعضاء مجل���س اإلدارة من أجل إجناح املهرجان 
الكبير ومتنى االرتقاء برياض���ة التراث وحصاد 
بطوالت عربية وخليجية في السباقات املقبلة، وأكد 
استمرار دعم الشيخ ابراهيم الدعيج لرياضة الهجن 

العربية االصيلة واحلفاظ على التراث.
وقد حتدث رئيس النادي حسني الدواس ونائبه 

راش���د السهلي فشكرا الشيخ عبداهلل على حرص 
الرئيس الفخري الشيخ ابراهيم الدعيج على دعم 
النادي وتوفي���ر جميع االمكانات من اجل االرتقاء 
برياضة الهجن محليا وخليجيا وعربيا واصطحبا 
نائب راعي املهرجان وضيوف النادي الى ديوانية 

النادي وتقدمي الكرم العربي األصيل.
وفاز الذلول متعب لناصر مبارك العجمي بكأس 
النادي املخصصة للثنيان قعدان على مسافة 5 كيلو 
ايضا بعد التفوق على الذلول الباز لعلي بن فراج 
املري، وجاء املس���ك ملقبل زاهد العجمي في املركز 
الثالث وقام حس���ني الدواس والسهلي والعجمي 
بتق���دمي الكأس الى ناصر فهي���د العجمي وهنأوه 

بالفوز الكبير والسباق املمتع.

أبطال المنتخب حصدوا 15 ميدالية وسط تنافس قوي مع أميركا


