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احملامي احلميدي السبيعي

يعقوب رمضان

خالد رابح دخيل العدواني يوسف البيدانخالد سريع صالح بداح منير الفارس

جمال الكاظمي

احملامي بسام العسعوسيد.عبداهلل الطريجي الشيخ صباح اخلالد

الشيخ طالل الفهد سعيد بقرار محكمة التمييز

أيدت اإلبقاء على الطريجي رئيسًا للسالمية

»التمييز« تلغي قرار إقالة الفهد وتأمر بإعادته نائبا لمدير »الهيئة«

شخصيات رياضية اعتبرت الحكم إنصافًا للفهد

امتدت ألكثر من 20 عاما.

من يعوض الفهد

وبارك أمني سر نادي الشباب 
صالح بداح للفهد عودته ملنصبه 
من جديد بع���د أن قال القضاء 
كلمته احلاس���مة، مضيفا »ما 
ضاع حق وراءه مطالب« مشيدا 
الذي يقف مع  النزيه  بقضائنا 
املظلوم ويعيد احلق ألصحابه 
دائما.وتس���اءل: من املس���ؤول 
عما حدث خالل الفترة املاضية 
ومن سيقوم بتعويض الفهد عن 

رواتبه طوال هذه املدة.

»صبرت ونلت«

من جهته وجه نائب رئيس 
نادي الفحيحيل خالد س���ريع 
الشكر للقضاء الكويتي النزيه 
على عودة احلق الى اصحابه، 
مشيرا الى ان هذا احلكم اثبت مبا 
ال يدع مجاال للشك بأن القانون 
2007/5 هو قانون ش���خصاني 
واملقصد االول من���ه النيل من 

طالل الفهد. 
وقال سريع ابارك للفهد هذا 
احلكم واقول له صبرت ونلت 
الفهد واهلل يوفقك، وامتنى  يا 
من االخوة في اللجنة الصحية 
املس���ؤولة عن امللف الرياضي 
ومن جميع اعضاء مجلس االمة 
ان يس���ارعوا بتعديل القوانني 
الرياضية مبا يتوافق مع امليثاق 
االوملبي النه احد ش���روط رفع 
االيقاف عن الرياضة الكويتية، 
كذلك كلنا ثقة بالقضاء بش���أن 
االحكام بعودة االندية املنحلة. 

دعوة النهاء االزمة 

ق���ال رئيس نادي  الى ذلك 
التضامن السابق خالد رابح ان 
هذا احلك���م التاريخي للقضاء 
الكويتي ما ه���و اال حق وعاد 
ال���ى اصحابه وامتنى ان تكون 
هذه االح���كام القضائية مبينة 
وموضح���ة للن���اس صحة ما 
ذهبنا اليه من مبادئ ومواقف 

في السنوات االخيرة.
ومتنى رابح ان تنتهي هذه 
االزم���ة الرياضي���ة فالبل���د ال 
يتحمل مشاكل رياضية في ظل 
كل هذه املشاكل التي نواجهها، 
ونحن جندد م���ا كنا ننادي به 
في وقت سابق »دعوا الرياضة 

للرياضيني«.

سمير بوسعد ـ يحيى حميدان  
عبداهلل العنزي

أش���اد عدد من املس���ؤولني 
الرياضيني بحكم محكمة التمييز 
الذي صدر أمس وقضى بعودة 
الفه���د نائبا ملدير الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وإلغاء القرار 
اإلداري الذي أصدره وزير الشؤون 
آنذاك الشيخ صباح اخلالد بعزل 

الفهد من وظيفته في الهيئة.
وأجمع املسؤولون على أحقية 
الفهد في العودة الى الهيئة بعد 

ان أنصفته احملكمة.
في البداية قال رئيس النادي 
العربي جمال الكاظمي ان احلكم 
كان مبثابة النصر بعد ان أنصف 
القضاء النزيه الشيخ طالل الفهد 
الس���ابقة  الى وظيفته  بعودته 
وبشكل قانوني وغير قابل للطعن 

النه صدر من محكمة التمييز.
وهنأ الكاظمي الفهد بعودته 
الى الهيئة وقال »يستاهل الفهد 
ونبارك ل���ه على القرار النهائي 
واحلكم العادل«، متمنيا ان يكون 
بداية جديدة في طريق حل األزمة 

للنهوض بالكرة والرياضة.

رد الحق ألصاحبه 

وهنأ رئيس نادي الش���باب 
يعقوب رمضان الش���يخ طالل 
الفهد على هذا احلكم الذي أعاد 
له مكانته ف���ي الهيئة، معتبرا 
حكم احملكم���ة مبثابة رد احلق 
الى أصحاب���ه الن الفهد تعرض 
الى الظلم ف���ي وظيفته كنائب 
لرئيس الهيئة العامة للش���باب 

والرياضة.
وقال رمضان: نبارك ألنفسنا 
بعودة الفهد امليمونة وكنا نتوقع 
صدور هذا احلك���م من محكمة 
التمييز وهذا يحس���ب للقضاء 
النزيه، مضيفا انني متفائل بعودة 
ادارات األندية املنحلة النها ظلمت 
وجرى حلها بغير وجه حق ودون 
سند قانوني لكننا فرحنا بخبر 
عودة الفهد بقرار نزيه، ونتمنى 
ان يكون القرار فاحتة خير على 

الرياضة بشكل عام.

قانون شخصاني

م���ن جانبه قال رئيس نادي 
التضام���ن الس���ابق والناط���ق 
الرسمي باسم أندية التكتل يوسف 
البي���دان ان حكم احملكمة اثبت 
مدى شخصانية القانون 2007/5 

خالل الفترة املاضية، وأضاف: 
»اهلل يس����امح من تسبب بكل 
هذه األحداث من أعضاء مجلس 
األمة وهم س����بب املشاكل التي 
حصلت من خالل بعض القوانني 

التي سنوها«.
ولف����ت ال����ى أن الفه����د من 
الش����خصيات الناجحة ولو مت 
وضعها في أي مكان فسيكون 
النجاح حليفها بال شك ملا يتمتع 
به من خب����رة رياضية طويلة 

الشخصيات احملبوبة في املجال 
العام مبنطقة اجله���راء ودائما 
ما يتواجد ف���ي دواوينها، وفي 
املج���ال الرياضي دائما ما يدعم 
العبي النادي ويساندهم ويقف 
الى جانبهم ودائما ما يبادر حلل 
مش���اكلهم حتى دون أن يطلب 

أحد منه ذلك.

وسام على صدورنا

وأك����د أمني صن����دوق نادي 

وكل هذه األح���كام أثبتت مدى 
صحة ما كنا نقوله في السنوات 

الثالث األخيرة.

نحن مع القضاء

ورحب نائ���ب رئيس نادي 
اجله���راء املعني مني���ر الفارس 
بعودة الشيخ طالل الفهد ملنصبه 
من جديد، مضيفا أنهم كمجلس 
ادارة ليسوا طرفا في أي خالف 
اداري، وان أصل املوضوع يعود 

النصر السابق ومدير كرة القدم 
حاليا دخي����ل العدواني أن هذا 
القرار يعتبر وساما على صدور 
اجلميع خاص����ة أنه صدر عن 
قضائنا النزيه، مضيفا أن احلق 
يج����ب أن يعود ألصحابه مهما 

طال الزمن.
وشدد العدواني على ضرورة 
فتح صفحة جدي����دة لتطوير 
الرياضة وااللتف����ات لها قليال 
بعد املش����اكل التي م����رت بها 

لتطبيق القوانني واذا رأى املشرع 
أن للفهد حق في العودة فنحن 
مع ما يقوله القضاء ونقف في 

صف قضائنا النزيه.
الفهد يعتبر من  أن  وأضاف 
الشخصيات الرياضية املعروفة 
التي دائما م���ا تعمل للمصلحة 
العامة وهو أح���د أبناء الوطن 
املخلصني وش���خصية معروفة 
ادارة  ونقدرها نح���ن كمجلس 
ن���ادي اجلهراء. وان���ه يعد من 

الذي كان له االث���ر األكبر فيما 
الكويتية  الرياضة  اليه  وصلت 
من االيقافات العديدة في مختلف 

األلعاب.
وبنينّ ان هذه اجلزئيات التي 
كسبناها من خالل القضاء النزيه 
م���ا ه���ي اال بعض م���ا جاء في 
القانون، ونحن على ثقة كبيرة 
بأننا لو ذهبنا بالبنود األخرى 
من القانون الى احملكمة ألثبتنا 
مجددا انها موجهة وشخصانية، 

مبارك الخالدي
أس���دلت محكمة التمييز صباح 
امس الستار على القضية التي شغلت 
االوس���اط الرياضية منذ عام 2007 
وحتى صدور احلكم امس واملتعلقة 
بق���رار وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل االسبق الشيخ صباح اخلالد 
اخلاص باقالة الش���يخ طالل الفهد 
من منصبه كنائب ملدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، حيث قررت 
الدائرة االدارية مبحكمة التمييز الغاء 
احلكم االستئنافي 2007/618 الصادر 
في 15 م���ارس املاضي والغاء القرار 
االداري 2007/120 الصادر في 4 يونيو 
2007 واخلاص باعتبار الفهد مستقيال 
من منصبه، وما يترتب عليه من آثار، 
كما امرت بتعويضه تعويضا مؤقتا 
مقداره 5001 دينار عن االضرار التي 

حلقت به.
وفور صدور احلكم، اعلن احملامي 
احلميدي السبيعي الوكيل عن الشيخ 
طالل الفهد ان االيام املقبلة ستشهد 
بدء مرحلة التنفيذ ليعود الفهد الى 
منصب���ه بالهيئة من خ���الل اتخاذ 

القانونية اخلاصة بفتح  االجراءات 
ملف للتنفيذ بادارة التنفيذ ويعقبه 
توجيه اخطار رسمي من ادارة التنفيذ 
الى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
لتمكني الفهد من العودة الى مكتبه 

بالهيئة ملباشرة مهامه الرسمية.
واضاف السبيعي انه على الرغم 
من مرور وقت طوي���ل على النزاع 
املاث���ل في احملكم���ة اال اننا لم نفقد 
االمل في صح���ة توجهاتنا ودفاعنا 
ب���أن القرار ال���وزاري املطعون فيه 
كان خطأ يستوجب التصحيح، وقد 
التمييز الصادر امس  اسعدنا حكم 
حيث اعاد احل���ق الى اصحابه عبر 
سلسله من املداوالت القضائية التي 
النهاية دروسا مستفادة  تشكل في 
القوانني واللوائح  لتفسير وتأويل 

والقرارات االدارية املختلفة.

الفهد يتجه للتعويض

وعلمت »األنب����اء« ان الفهد يتجه 
للمطالبة بتعويض مالي كبير للضرر 
الذي حلق ب����ه، س����واء كان ماديا او 
معنويا، خاصة ان محكمة التمييز قد 

مهدت الطريق له ال����ى ذلك باقرارها 
بأحقيته في تعويض مؤقت مقداره 5001 
دينار، وهو ما يعطي الضوء االخضر 
قضائيا للمطالبة بتعويض اكبر وفق 

ما ينص عليه قانون املرافعات.
وكان الفهد قد اقام الدعوى 2007/926 
املذكور،  الق����رار  اداري/2 للطعن في 
حيث اص����درت محكمة اول درجه في 
16 اكتوبر 2007 حكما يقضي برفض 
الدعوى االمر الذي جلأ معه الفهد الى 
محكمة االس����تئناف حيث قيد بالرقم 
2006/618 ودف����ع الفه����د حينها بعدم 
دستورية الفقرة 5 من قانون 2007/5 
بش����أن تنظيم اوجه العمل في كل من 
اللجنة االوملبية واالحتادات الرياضية، 
حيث احالت احملكمة ملف الدعوى الى 
احملكمة الدستورية التي قيدته بالرقم 
1 لسنة 2010 دستوري واصدرت في 15 
مارس املاضي حكمها بعدم دستورية 
الفقرة املطعون فيها فيما تضمنته من 
اعتبار الشخص مستقيال من وظيفته 
القيادية بأي من مجالس ادارات الهيئات 
الرياضية اذا جمع بني العمل في هذه 
الوظائ����ف وعضوية مجلس ادارة أي 

من هذه الهيئات.

الطريجي رئيسا للسالمية

كما اص����درت احملكمة ايضا حكما 
بش����أن تثبي����ت مجل����س ادارة نادي 
الساملية احلالي برئاس����ة د.عبداهلل 
الطريج����ي ورفضت الطعن املقدم من 
اعض����اء اجلمعي����ة العمومية للنادي 
وهم محبوب جمعة ونوري الربيعان 
وآخرين، حيث قررت محكمة اول درجه 
قبول الدعوى وحل مجلس االدارة على 
س����ند من القول ان املجلس لم ينعقد 
خالل 90 يوما، وفي وقت الحق الغت 
محكمة االستئناف احلكم، االمر الذي 
جلأ معه اط����راف الدعوى الى محكمة 
التمييز التي اسدلت الستار امس على 
النزاع وام����رت بالغاء الطعن النتفاء 
القرار االداري. وف����ور صدور احلكم 
اعلن احملامي بسام العسعوسي محامي 
دفاع مجلس االدارة انه في النهاية ال 
يصح اال الصحيح واحملكمة طبقت مواد 
ونصوص القانون بحذافيرها ونشكر 
القضاء الذي ازال كل لغط عما دار خالل 

املسلسل الطويل بنادي الساملية.
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