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»التمييز« حجزت طعن طالل الفهد ضد 

صباح الخالد للحكم 2 نوفمبر المقبل

درجة الطعن وصادقت عليه محكمة 
االستئناف األمر الذي حدا مبجلس 
إدارة النادي إلى اللجوء إلى محكمة 
التمييز التي ارجأت الطعن إلى 27 
اجلاري لالطالع بني اخلصوم، كما 
ارجأت طعن احلكومة ضد احلكم 
االستئنافي الصادر بعودة مجلسي 
إدارتي الفحيحيل والشباب إلى 27 
اجلاري لذات السبب كما حجزت 
التمييز  الدائرة اإلدارية مبحكمة 
الطعن املقدم من نوري الربيعان 
ومحبوب جمعة وآخرين بصفتهم 
أعضاء في اجلمعية العمومية لنادي 
الساملية ضد مجلس االدارة برئاسة 
عبداهلل الطريجي حيث ش����هدت 
اجللسة سجاال قانونيا ترافع من 
خالله احملامي بسام العسعوسي 
عن املجلس احلالي متمسكا بنص 
القرار 2007/369 والذي ينص على 
انعقاد مجلس اإلدارة خالل ثالث 
شهور وليس 90 يوما وهي محل 

الطعن املاثل.

مستقيال من وظيفته القيادية بأي 
من مجالس إدارات الهيئات الرياضية 
إذا جمع بني العمل في هذه الوظيفة 
وعضوية مجلس إدارة أي من هذه 
الهيئات. وقد احتكم الفهد واملمثل 
القانوني للجهات احلكومية وهو 
إدارة الفتوى والتشريع الى محكمة 
التمييز للفصل في الدفع املقدم من 
الفهد إذ من املقرر ان يعاد امللف بعد 
الفصل فيه الى محكمة االستئناف 

للنظر فيه بدائرة أخرى.

إرجاء طعون األندية لالطالع

ومن جهة أخرى ارجأت الدائرة 
نفسها الطعون املقدمة من أندية 
القادسية والفحيحيل والشباب إلى 
جلسة 27 اجلاري لالطالع وكان 
الفهد بصفته رئيسا ملجلس إدارة 
القادسية قد طعن على القرار اإلداري 
2009/534 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 
2009 واخلاص بحل مجلس إدارة 
النادي حيث رفضت محكمة أول 

مبارك الخالدي
التمييز امس  قررت محكم����ة 
حجز الطعن املقدم من الشيخ طالل 
الفهد بصفته نائبا ملدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ضد وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل األسبق 
الشيخ صباح اخلالد وذلك للحكم 
في جلس����ة 2 نوفمبر املقبل بعد 
ان اكتفت هيئة احملكمة مبا قدمه 
اخلصوم من دفاع ودفوع على مدار 
جلساتها السابقة. وكان الفهد قد 
اقام الدع����وى 2007/926/إداري/1 
للطعن على القرار اإلداري 2007/120 
الصادر بتاري����خ 4 يونيو 2007 
الفهد مستقيال  واخلاص باعتبار 
من منصبه كنائ����ب للمدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
استنادا الى احكام القانون 2007/5 
الفقرة اخلامسة منه والتي حتظر 
جواز اجلمع ب����ني املناصب حيث 
أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 
16 أكتوب����ر 2007 حكمها برفض 
الدعوى األمر الذي جلأ معه الفهد 
الى الطعن على احلكم باالستئناف 
الرقم 2007/618 حيث  الذي حمل 
مت تداول االستئناف وفق الثابت 
مبحاضر جلساته ودفع الفهد بعدم 
دستورية الفقرة األخيرة من املادة 
5 من القانون 2007/5 بشأن تنظيم 
العمل في كل من اللجنة االوملبية 
واالحتادات واألندي����ة الرياضية 
حيث أحالت هيئة احملكمة الدفع 
الى احملكمة الدستورية التي أصدرت 
في 15 مارس املاضي حكما يقضي 
بعدم دستورية الفقرة املشار إليها 
فيما تضمنته من اعتبار الشخص 

الشيخ صباح اخلالد الشيخ طالل الفهد

 اعتبر دورة األلعاب اآلسيوية قياسية وتنظيمها يضاهي الدورات األولمبية

 الفهد: مردود تسويق »أسياد غوانزو« بلغ نصف مليار دوالر

كشف رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد ان مردود التسويق في 
دورة االلعاب اآلسيوية 2010 في غوانزو 
بالصني، بلغ رقما قياس���يا قدره نصف 

مليار دوالر وهو رقم قياسي.
وتس���تضيف مدينة غوان���زو دورة 
االلعاب اآلسيوية من 12 الى 27 نوفمبر 

املقبل.
وتابع الفهد في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية امس »إنها دورة االرقام القياسية 
حتى اآلن، فإضافة الى عائدات التسويق، 
هناك رقم قياس���ي في عدد االلعاب بعد 
إدخال الكريكيت واملالكمة للسيدات للمرة 

االولى الى برنامج الدورة، ورقم قياسي في 
عدد املشاركني وصل الى 14 ألف رياضي 

وإداري من 45 دولة«.
ومضى قائال »انها من أجنح االلعاب 
في القارة اآلسيوية من حيث التسويق 
في ظل هذه الظروف االقتصادية الصعبة 
التي تواجهها آس���يا والعالم، ففي دورة 
واح���دة جمعنا نصف ملي���ار دوالر من 
التس���ويق، وهذا يدل على ثقة املعلنني 
بالدور الذي يق���وم به املجلس االوملبي 
اآلسيوي، وشفافية العمل فيه والتعاون 

بني جميع االطراف«.
وأك���د الفهد »ان هذا ي���دل ايضا على 

أهمية االلعاب اآلسيوية واملردود الكبير 
لها، وان القائمني على هذا امللف يدركون 
جيدا م���اذا يفعلون«، آمال »في ان يكون 
العائد التسويقي من االلعاب التالية في 
مدينة انش���يون الكورية اجلنوبية عام 

2014 مشابها او افضل ايضا«.
واعتبر ان »تنظيم االلعاب اآلسيوية 
وصل الى أعلى املستويات مبا يوازي ما 
يحصل في دورات االلعاب االوملبية من 
النظم واملعلومات والتكنولوجيا  حيث 

واخلدمات..«.
الفهد والرئي���س الصيني هو  وكان 
جينتاو قد اطلقا مسيرة شعلة »أسياد 

2010« من وسط بكني، حيث ستجتاز 21 
مدينة صينية قبل ان تصل غوانزو التي 

تستضيف االلعاب.
وسلم هو جينتاو الشعلة الى حاملها 
االول من اصل 2010 أشخاص سيحملونها 
تباعا، في حفل مميز خارج معبد اجلنة 
»تيمبل او هيفن«، احد املعالم التاريخية 

في بكني.
وقالت اللجن���ة املنظمة لاللعاب في 
بيان لها »ان مس���يرة الشعلة جزء هام 
من عملية التحضير لاللعاب التي تنشر 
الروح االوملبية، باالضافة الى رسالة سالم 

وصداقة الى آسيا وحتى الى العالم«.

الشيخ أحمد الفهد

بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة العالم بأريزونا

استقبال رسمي للدراجات المائية اليوم 
الخميس والصانع مع »األولمبي« في اآلسياد

يصل إلى البالد الساعة ال� 4 عصر اليوم قادما 
من نيويورك، وفد المنتخب الوطني للدراجات 
المائية الفائز بالمركز الثاني عالميا والحاصل 
على العديد من الميدالي���ات الذهبية والفضية 
والبرونزية في نهائيات بطولة العالم للدراجات 
المائية التي نظمها االتحاد العالمي بوالية أريزونا 

األميركية وسط مشاركة دولية واسعة.
وتقام مراسم اس���تقبال للمنتخب في قاعة 
التشريفات بحضور عدد من قياديي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ورئيس النادي البحري اللواء 
فهد الفهد، وعدد من الشخصيات الرياضية إلى 

جانب وسائل اإلعالم.
وكان المنتخب األميركي قد تصدر الترتيب 
العام للبطولة بعد منافس���ة قوية مع منتخبنا 
الوطني الذي احتل المركز الثاني عالميا من بين 40 
دولة مثلهم ما ال يقل عن 350 متسابقا، دولة فيما 
استطاع العب المنتخب وبطل العالم المتألق محمد 
بوربيع تحقيق رقم قياسي في عدد الميداليات التي 

حصل عليها وهي 4 ميداليات ذهبية وميداليتان 
برونزيتان وجاءت أبرز نتائج العبي المنتخب 
بفوز المتألق جاسم الباز بميداليتين ذهبيتين 
وميدالية فضية وخالد بوربيع بثالث ميداليات 

ذهبية وفضية وبرونزية.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة البحرية في 
النادي البحري ورئيس وفد المنتخب الوطني 
للدراجات المائية عبدالقادر النجار باإلنجازات 
الكبيرة التي حققها أبطال الكويت في نهائيات 
بطول���ة العالم، مش���يرا إل���ى أن جميع العبي 
المنتخب كانوا على مستوى المسؤولية والتحدي 
واستطاعوا رفع اسم الكويت عاليا وسط مشاركة 

واسعة.
وأعرب عن تقدير المنتخب للدعم الذي حظي 
به من الهيئة ووس���ائل اإلعالم وبيت التمويل 
الكويتي إلى جانب االهتمام الكبير الذي يوليه 
رئيس النادي اللواء فهد الفهد ونائبه احمد الغانم 

وأمين السر العام خالد الفودري.

مبارك الخالدي
قرر اجلهاز الفني للمنتخب االوملبي ضم الالعبني 
شاهني اخلميس وسامي الصانع الى صفوف املنتخب 
وهما من العبي منتخب الناشئني حتت 17 سنة الذي 
شارك في بطولة اخلليج السابعة التي استضافتها 
البالد مؤخرا في الفترة من 22 س���بتمبر املاضي 
وحتى األول من الشهر اجلاري، كما يبحث اجلهاز 
ضم العب ثالث من نفس املنتخب ويش���غل مركز 

الظهير األيسر ولكن لم يحدد اسم الالعب بعد.
اجلدير بالذك���ر ان اخلمي���س والصانع قدما 
مس���تويات الفتة في البطولة اذ حصل اخلميس 
على جائزة أفضل العب ف���ي مباراة املنتخب مع 
عمان في افتتاح البطولة كما اظهر الصانع امكانات 

بدنية وفنية جيدة أثناء منافسات البطولة.
من جهة أخرى علمت »األنباء« ان احتاد الكرة 
تلقى نسخة من الالئحة الداخلية لبطولة األلعاب 
اآلسيوية التي ستقام في غوانزو في الفتره من 12 

إلى 27 نوفمبر املقبل حيث حددت الالئحة معدل 
اعمار الالعبني املش���اركني في البطولة من مواليد 
1987 فما فوق مع السماح مبشاركة 3 العبني فوق 

املعدل املسموح به.
وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا في املجموعة 
الرابعة الى جوار منتخبات قطر والهند وسنغافورة 
وسيتأهل صاحبا املركز األول والثاني الى الدور 

الالحق من البطولة.
وكان احتاد الكرة قد قرر املشاركة في البطولة 
باملنتخ���ب الرديف بإدارة املدرب ماهر الش���مري 
ومعاونة علي املهنا واحمد دشتي حلراس املرمى ومن 
املقرر ان يستدعي الشمري 24 العبا للمشاركة في 
البطولة منهم 10 العبني من املنتخب االوملبي وبقية 
الالعبني من عناصر املنتخب الرديف الذي شارك 
في بطولة غرب آسيا والذين لم يقع عليهم االختيار 
لتمثيل االزرق في بطولتي خليجي 20 ونهائيات 

كأس آسيا املقررة في قطر يناير املقبل.

عبدالقادر النجار واملنتخب الوطني خالل مشاركتهم في النهائيات

شاهني اخلميس قدم أداء جيدا مع منتخب الناشئني

الحمود: إنشاء المركز العربي 
للرماية في األردن

فوز »اليد« في األلعاب العسكرية

»الكونغ فو« في بطولة العالم بتركيا

حماد يرعى اعتزال الخليفي

العون يستقبل أشبال كراتيه اليرموك

العمران يدعو الفارسي العتزاله

أعلن رئيس نادي الرماية نائب رئيس االحتاد الدولي ورئيس 
االحتاد اآلسيوي الشيخ سلمان احلمود انه سيتم انشاء املركز العربي 
للرماية في االردن بهدف تطوير رياضة رماية املسدس والبندقية 
في اململكة والشرق االوسط. وأكد عقب لقائه رئيس االحتاد االردني 
للرماية االمير محمد بن طالل بحضور رئيس االحتاد العربي للعبة 

م.دعيج العتيبي على دعم الرماية الكويتية لنظيرتها باالردن.
وق����ال انه مت خالل اللقاء التطرق الى اوجه تفعيل التعاون بني 
االحتاد االردني واآلسيوي والعربي والكويتي من اجل تطوير رياضة 
الرماية في االردن وتذليل العقبات التي تعترض مس����يرتها وحتد 
من انطالقتها. واضاف احلمود انه مت االتفاق على استضافة االردن 
للبطولة العربية للبندقية واملس����دس خالل االشهر املقبلة منوها 
باهتمام القيادة االردني����ة برياضة الرماية. ومن ناحية اخرى قال 
احلمود ان نادي الرماية يعكف حاليا على اعداد الرماة للمش����اركة 
بشكل ايجابي في دورة العاب اآلس����يوية التي ستقام في غوانزو 
الصينية من خالل العديد من املشاركات احمللية واخلارجية اضافة 

الى تفعيل برامج االحتاد.

فاز فريق كرة اليد املشارك في دورة االلعاب الرياضية العربية 
العسكرية االولى املقامة في سورية على االمارات 30-22، وقال 
رئيس الوفد االعالمي للبعثة العس���كرية املش���اركة في الدورة 
النقيب انور السلمان ان فريق كرة السلة خسر امام قطر حيث 
68-80. واضاف ان الالعب ناصر منسي قدم منافسة قوية مع 
الالعب السوري في الوزن 56 للمالكمة واسفرت اجلولة االولى عن 

التعادل السلبي ثم متكن الالعب السوري من حتقيق الفوز.

توجه وفد منتخب الكونغ فو الى تركيا امس للمشاركة في 
بطولة العالم للكونغ فو والتايتش���ي التي تنطلق منافس���اتها 
في مدينة قيصري التركية اليوم مبش���اركة 75 دولة وتستمر 

ثالثة ايام.
وقال نائب رئيس جلنة الووش���و كون���غ فو التابعة للجنة 
االوملبية الكويتية ناصر اللوغاني ل�»كونا« ان منتخبنا سيشارك 
في البطولة بخمسة العبني هم ابراهيم السعيدان ومحمد النزهان 
واحمد العقيلي وعمر الش���رف ويوسف الدماك بإشراف املدرب 

احمد فتحي.

قدم العب الفريق األول لكرة القدم في نادي القادس���ية السابق 
طارق اخلليفي درعا تذكارية الى النائب سعدون حماد ملوافقته على 
رعاية مهرجان اعتزال الالعب الذي سيكون في 6 ديسمبر املقبل ضمن 

مباراة القادسية والكويت في إطار منافسات الدوري املمتاز.

استقبل رئيس مجلس ادارة نادي اليرموك م.عيسى العون ابطال 
النادي للكراتيه في فئة األشبال الذين احرزوا كأس البطولة األولى، 
بحضور عضو مجلس االدارة ومدير لعبة الكراتيه احمد الشايجي، 

ومدرب الفريق مجدي مرسي، ومشرف عام الفرق سالم القطان.

قدم العب نادي كاظمة واملنتخب الوطني السابق لكرة القدم ناصر 
العمران رجل األعمال عبدالرحمن الفارسي درعا تذكارية، ودعوة ملباراة 
اعتزاله التي س����تقام في 10 ديسمبر املقبل بني كاظمة والقادسية ضمن 
منافسات الدوري املمتاز حتت رعاية الشيخ طالل خالد االحمد. واشاد 

الفارسي بعطاء العمران مع كاظمة واملنتخبات الوطنية.

»أوبريت« من الخليفة 
لمهرجان أفضل الالعبين

حصة العبدالرزاق ألمراض القلب 
وذوي االحتياجات اخلاصة، مشيدا 
بالدور الذي تقوم به جميع اللجان 
العاملة في املهرجان برئاسة رئيس 
اللجنة املنظمة حسني عاشور، حيث 
تأتي األهداف مجتمعة لتثبت مبا ال 
يدع مجاال للشك ان هذا املهرجان 

فكرة فريدة من نوعها.

أعلن الشيخ دعيج اخلليفة عن 
إهدائه أوبريتا خاصا ملدة 4 دقائق 
ملهرجان الوطنية ألفضل الالعبني 
املقام حتت رعاي����ة نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد، والذي 
يش����مل 22 لعبة فردية وجماعية 
يتم من خالله تكرمي أفضل العب 
أو العبة على مستوى الكويت في 
كل لعبة. وقال اخلليفة انه عمد من 
خالل األوبريت إلى إش����راك فئات 
عمرية مختلفة بهدف اشاعة روح 
التواصل ب����ني األجيال من خالله 
معتمدا على اإليقاعات اخلليجية 
التي حتم����ل روح األصالة وعبق 
التاري����خ. وأثنى عل����ى املهرجان 
الذي جاء ليسهم بأهدافه النبيلة 
سواء الرياضية منها واملتعلقة في 
خلق الروح التنافسية بني العبي 
والعبات الكويت او اإلنسانية منها 
بتخصيص جزء من ريعه ملركز 

الشيخ دعيج اخلليفة

)عادل اليعقوب(عبدالعزيز الفيلكاوي يصوب وسط مضايقة مدافعي الساحل

ضمن الجولة األولى للمجموعة الثانية في تنشيطية اليد

السالمية يتغلب على الساحل بصعوبة
األداء اجلماعي مع اس���تغالل 
الفيلكاوي لنقل حركة احلمدان 
في الدفاع ليخترق ويصل الى 
املرمى ول���وال التألق الواضح 
القطان  حلارس الساحل رائد 
خلرج الساملية بفارق كبير من 

األهداف في الشوط األول.
في الش���وط الثاني حتسن 
أداء الساحل مبشاركة جاسم 
احلوي���ل عل���ى الدائ���رة الى 
جانب تأل���ق فيصل احلوطي 
بتحركاته مع حسن الصفار، 
وما أدى ال���ى حتقيق التعادل 
الهجوم السريع املعاكس  هو 
لتعادل الساحل 22 � 22 في آخر 
دقيقة ولكن أحس���ن الساملية 
التعامل م���ع الهجمة األخيرة 

ليحقق الفوز.
الدولي فاضل  اللق���اء  أدار 
حيدر وحك���م الدرجة الثانية 
بدر املطوع الذي يحتاج الى ثقة 

أكبر من التي هو عليها اآلن.

اخلشتي العب اخلط اخللفي 
فهي���د، ويش���رك عبدالعزيز 
ال���ى جانب راكان  الفيلكاوي 
نقي وجمعة محمد ليتحس���ن 

بتشكيلة من الشباب يقودهم 
فهد فهيد، ولكن لم يحس���نوا 
التعامل مع الدفاع الساحالوي 
ليخرج املدرب الوطني خلدون 

حامد العمران
بشق األنفس تغلب الساملية 
على الساحل 23 � 22 )الشوط 
األول 12 � 8( ف���ي اللقاء الذي 
جرى أمس على صالة الشهيد 
فهد األحمد في إطار منافسات 
االس���بوع األول للمجموع���ة 
الثانية في البطولة التنشيطية، 
وبذلك حصل السماوي على أول 
نقطتني، فيما بقي الساحل دون 

رصيد من النقاط.
الرغم من خس���ارة  وعلى 
الس���احل فان أبناء أبوحليفة 
قدموا عرضا جيدا طوال شوطي 
املباراة، وكادوا يخطفون التعادل 
عندما كانت الكرة في حوزتهم 
في آخر 15 ثانية، ولكن تسرع 
التصويب  ف���ي  عمر احلمدان 
أدى الى خروج الس���املية فازا 

في اللقاء.
كانت األفضلية في الشوط 
ال���ذي لعب  األول للس���املية 

)أ.پ(فتاة صينية إلى جانب أحد ملصقات الدورة اآلسيوية


