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الزميل زكريا بدران

الشيخ طالل الفهد ود.فؤاد الفالح يحددان مسار عمل الهيئة لاليام املقبلة

وفد منتخب قطر في قاعة التشريفات باملطار

الراميان سعد املطيري ومشفي املطيري على منصة التتويج

التحضيرات على قدم وساق النطالق »ريد بل فلوغتاغ«

170 العبًا والعبة في اليوم الوطني للمعاقين
قال أمني س����ر نادي املعاقني ش����افي الهاجري ان 
االنشطة الرياضية املصاحبة لليوم الوطني السادس 
للتضامن مع املعاقني الذي سينطلق غدا حتت رعاية 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد يشارك 
فيها 170 العبا والعبة في ثالث ألعاب هي كرة السلة 
والطائرة وكرة الطاولة وسيشارك فيها للمرة األولى 

اندية الصم وجمعية املكفوفني.
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء اول 
من امس بالنادي اللقاء الضوء على انش����طة اليوم 
الوطني السادس للتضامن مع املعاقني والذي حضرته 
الرئيس����ة الفخرية لنادي املعاقني الش����يخة شيخة 
العبداهلل ورئيس نادي املعاقني مهدي العازمي وممثلو 
املؤسسات املشاركة في املهرجان ومنها مركز التميز 
واجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني ومجموعة 

شباب اخلير التطوعية ومركز العمل التطوعي.
وقال الهاجري ان االنشطة الرياضية ستقام على 
مدى ثالثة ايام ستبدأ االثنني املقبل مبهرجان العاب 
القوى مبش����اركة جميع اجلهات وستنطلق انشطة 
املهرجان في الرابعة عصرا فيما ستنطلق منافسات 
الس����لة الثالثاء وكرة الطاولة االربعاء، موضحا ان 
عددا من الس����باقات س����يتنافس فيها ابطال املعاقني 

احلائزين على ميداليات دولية واقليمية مع الناشئني 
من القاعدة الرياضية لرياض����ة املعاقني لتحفيزهم 
ومنحهم الثقة، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة للمهرجان 
رص����دت جوائز قيمة جلميع املش����اركني والفائزين 
في انش����طة املهرجان الرياضي. وكشف الهاجري ان 
رس����الة املهرجان الذي يقام حتت ش����عار »لنبدأ من 
جديد« تس����تهدف اوال تقدمي الش����كر للوالد صاحب 
الس����مو األمير وكل اجلهات التي عملت على اخراج 
قانون املعاقني الى الوجود. وكانت الش����يخة شيخة 
العبداهلل الرئيسة الفخرية للنادي قد استهلت املؤمتر 
بكلمة اوضحت فيها ان مهرجان هذا العام ينظم حتت 
مظلة قانون املعاقني وقالت »كنا نشتكي كل عام من 
الظلم الواقع علينا وهذا العام سيكون املهرجان شكرا 
للجميع وعلى رأس����هم صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد ومجل����س الوزراء ومجلس االمة وجميع 
اجلهات التي س����اهمت في اقرار ه����ذا القانون. وقال 
رئيس نادي املعاقني مهدي العازمي ان اقرار قانون 
املعاقني وتطبيقه بالكويت ميثل طفرة في التعاطي 
مع ش����ريحة املعاقني في املنطقة وجميع الدول التي 
اجتمعنا معها، واضاف العازمي ان املهرجان سيشهد 

مشاركة خليجية في جميع االنشطة.

»ريد بل فلوغتاغ« يقلع غدًا
ينطلق غدا ثاني »ريد ب���ل فلوغتاغ« في 
الكويتية، والتحضيرات جتري على  السماء 
قدم وساق وهي متوقعة أن تنتهي مساء يوم 
اخلميس. وقامت أمس الفرق بنقل مركباتها 
الطائرة إلى املركز املخصص لركن الطائرات 
في املارينا كريس���نت. ويشارك في »ريد بل 
فلوغتاغ »فرق من الكويت بهدف الفوز وتقدمي 
أفضل العروض للجمهور وفي الوقت نفسه 

للمنافسة على جوائز عديدة.
ويق���ام اليوم الفحص التقن���ي للمركبات 
الطائرة حيث يج���ب على جميع املركبات أن 
تتطاب���ق مواص��فاتها للقوان���ني احملددة من 
»ري���د بل فلوغتاغ« وبع���د أن يتم التأكد من 
مطابقتها سيتم ختم رخصة الطيران اخلاصة 

بالطيار. 
الدع���وة مفتوحة للجمي���ع للحضور قبل 
ساعة من انطالق احلدث الذي يبدأ عند الساعة 
الواحدة ظهرا. جهز نفسك ألن »ريد بل فلوغتاغ« 
ستنطلق فوق مياه الكويت غدا الذي سيشهد 
والدة خليفة ليوناردو دا فينش���ي واآلخوين 

رايت.

الكويت تواجه عمان في »خليجية الطائرة للفتيات«

يلتقي املنتخ����ب الوطني مع 
نظيره العماني في ال�`6 مس����اء 
ن����ادي فتيات  اليوم على صالة 
القرين ف����ي بطولة دول مجلس 
التعاون اخلليجي للكرة الطائرة 
األولى للم����رأة التي تقام برعاية 
رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد، فيما تقام مباراة 
االفتتاح ب����ني منتخبي اإلمارات 

وقطر في ال� 4 عصرا.
املنتخبات  وكان عقد وف����ود 
اكتمل  البطولة، قد  املشاركة في 
بوصول الوفد العماني الى البالد 
مساء أمس األول، وكان في استقبال 
الوفود رئيس اللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة ف����ي دول مجلس 
التعاون رئي����س اللجنة املنظمة 
للبطولة الشيخة نعيمة األحمد.

وقالت رئيسة وفد عمان سعادة 
االسماعيلي ان هذه هي املشاركة 
اخلارجية األولى للفتيات، وتأتي 
في إطار اكتساب اخلبرات من خالل 
االحتكاك م����ع الفرق اخلليجية، 
متمنية حتقيق النتائج املرجوة 
من خالل الفوز بالبطولة او بأحد 
املراك����ز الثالثة، مؤك����دة ان هذه 

املشاركة تبقى بهدف تأهيل الفتيات 
للمنافسة في الدورة الثانية التي 

ستستضيفها اإلمارات.
العماني  املنتخ����ب  اما العبة 
اصيلة البريكي فأكدت ان الهدف 
األساسي من املشاركة هو السعي 
للوصول الى املراكز األولى لتشريف 
بلدها في احملافل اخلارجية، مشيرة 
ال����ى ان الفريق خضع لتدريبات 
متواصلة ومكثفة منذ فترة طويلة 
آملة ان تكون هذه البطولة فرصة 

لالحتكاك واكتساب املهارات.
من جهته، أعرب رئيس الوفد 
البحرين����ي حبي����ب عبداهلل عن 
س����عادته باملشاركة في البطولة 
األولى، موضحا أن الهدف األول من 
املشاركة هو إثبات أن ثمة جتمعا 
رياضيا نسويا خليجيا بات واقعا 
ملموسا ويجب أن يبقى ويستمر. 
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه 
البطولة محطة انطالق حقيقية 
للتوس����ع في املشاركات العربية 

واإلقليمية والدولية.
وأكدت إدارية املنتخب البحريني 
أسماء الكوهجي أن هذه البطولة 
تعد إجنازا مهم����ا يضاف إلى ما 

التنظيمية  اللجنة  قدمته رئيس 
لرياضة املرأة في مجلس التعاون 
الشيخة نعيمة األحمد، ونوهت 
بأهمي����ة املش����اركة بهدف صقل 
مهارات وخبرات الالعبات لتأهيلهن 
ومتثي����ل بالده����ن ف����ي احملافل 
الرياضية وللمشاركة في الدورة 
الثانية لرياضة املرأة التي ستقام 

العام املقبل في اإلمارات.
اما الوفد االماراتي الذي ترأسته 
الشيخة شمس بنت حشر آل مكتوم 
فقد متنت إداريت����ه أروى العمر 
ان يقدم املنتخب مس����توى الئقا 
ومشرفا، وأوضحت ان الفريق بذل 
أقصى جهوده للمشاركة، وحتقيق 

مركز متقدم في البطولة.
 فيم����ا قالت كاب����ن املنتخب 
اإلماراتي فاطمة حسن ان الفريق 
خضع لتدريبات مكثفة، مشيرة الى 
ان الالعبات حرصن على تطوير 
أنفسهن وبذل املزيد من اجلهود 
بهدف االرتقاء ب����األداء وخوض 

التجربة األولى والفوز باللقب.
واعتبرت البطولة نقطة البداية 
النط����الق امل����رأة اخلليجية الى 

البطوالت العربية واآلسيوية.

مبارك الخالدي
أعرب الرامي س����عد املطيري 
عن فخ����ره واعت����زازه باالجناز  
الشخصي الذي حققه في بطولة 
العاب غرب آسيا التي جرت مؤخرا 
في األردن وحقق فيها املركز األول 
برماية الدبل تراب مبجموع 192 
نقطة متفوقا على العديد من رماة 
الكويت واالمارات وقطر وايران. 
وق����ال ان مصدر االعت����زاز انها 
املشاركة األولى لي على الصعيد 
اخلارجي وبال ش����ك ستمنحني 
احلافز والداف����ع للمحافظة على 
املستوى الذي  قدمته ولتحقيق 
املزيد من األرقام في املس����ابقات 
القادمة آمل في متثيل الكويت في 

اوملبياد لندن 2012.
واضاف املطيري في تصريح 
ل� »األنباء« ان االجناز والتفوق 
خاصة في الرماية ال يأتي من فراغ 
إذ البد م����ن بذل املزيد من اجلهد 
خالل التدريبات خاصة املتعلقة 

بزيادة التركيز الصابة الهدف وهذا 
يتطلب عوامل معنوية أخرى منها 
الثقة بالنفس وحسن التخطيط 

واالعداد.
وق����ال: لقد متثل االس����تعداد 
اخلاص للبطولة في تدريبات بشكل 
يومي للوصول الى اقصى درجات 
االجادة واالتق����ان في التصويب 
باشراف املدرب السويدي توماس 
الذي تعاقد معه النادي لتطوير 
املس����توى املهاري لرماتنا حيث 
يبذل جهودا مضنية مع الالعبني 
ويزودهم بكل ما هو جديد في عالم 
الرماية وهو مؤش����ر على الدعم 

الالمحدود الذي يقدمه النادي.
وأشار املطيري الى ان نتائج 
اجلوالت في بطوالت غرب آسيا 
كانت 144 هدفا في اجلولة األولى 
و48 في الثانية فكان املجموع 192، 
وهو ما قاده الى حتقيق املركز األول 
متخطيا ابطال اللعبة ومنهم الرامي 
فهيد الديحاني ومشفي املطيري 

وحمد العفاس����ي ومن قطر حمد 
العزبة ومسعود  العزبة وراشد 
امل����ري ورماة من اي����ران وبطل 

االمارات عبداهلل الكندري.
وتابع: ثم شاركت في بطولة 
دولية في كازاخستان وسجلت 
145 هدفا بواق����ع 48 من اجلولة 
األولى و48 في الثانية و49 الثالثة. 
وكانت املنافسة شديدة مع ابطال 
اوروبي����ني. وعب����ر املطيري عن 
طموحه في املشاركة باوملبياد لندن 
وقال: ان الرماية هي في االساس 
موهبة وهواية تصقل بالتدريب 
وتصل ال����ى مداها األقصى وهو 
حلم املشاركة في االوملبياد وحصد 
الذهب ليكون اجنازا ش����خصيا 
لالع����ب ودعاية كبرى للبالد في 
اهم محفل عاملي تخطط له الدول 
املتقدمة منذ سنوات خاصة، وان 
االلعاب الفردية باستطاعتها حصد 
االلقاب متى ما توافر لها االعداد 

املالئم.

توج بلقب غرب آسيا في »الدبل التراب«

المطيري: أطمح للمشاركة في أولمبياد لندن

بدران يستعد للمغادرة نهائيًا

حرمان الصراف وعبدالرضا
من تمثيل »أزرق السلة«

يحيى حميدان
قرر احتاد السلة استبعاد العبي القادسية عبداهلل الصراف وصقر 
عبدالرضا من قائمة املنتخب الوطني لفترة غير محددة بناء على توصية 
جلنة التدريب واملنتخبات وذلك في اجتماع مجلس إدارة االحتاد الذي 
عقد أمس األول. ويأتي اس����تبعاد الصراف لتغيبه عن تدريبات أزرق 
السلة الذي يستعد حاليا للمش����اركة في دورة األلعاب اآلسيوية التي 
ستقام في مدينة غوانزو الصينية خالل الفترة من 12 حتى 27 اجلاري، 
فيما اس����تبعد عبد الرضا بعد عودته من لبنان أثناء مشاركة منتخبنا 
في البطولة العربية في س����بتمبر املاضي على الرغم من أخذه اذنا من 
إدارة الوفد لظروفه اخلاصة. في غضون ذلك، تلقى احتاد السلة كتابا 
من نظيره اللبناني يطلب فيه احلصول على إخالء طرف من قبل نادي 
القادسية لتسجيل الصراف في كشوفات فريق بيبلوس وذلك لتجربته 
في الدوري اللبناني الس����بت املقبل مبواجهة انيبال زحلة قبل التوقيع 

معه بصفة رسمية.

طوال هذه السنوات باالحترافية 
والصدق واحلياد واملوضوعية، 
منتهجا اسلوب مدرسة اخلبر في 
العمل الصحافي، وس����عى دائما 
للحصول على السبق الصحافي، 
الكثير من  وتتلمذ عل����ى يدي����ه 
الصحافيني الش����باب الذين ملعت 
أس����ماؤهم في املج����ال اإلعالمي، 
ما جعله يف����وز برصيد هائل من 
احملبة واالحترام من كل من تعامل 

معه. 

يستعد الزميل املخضرم زكريا 
بدران ملغادرة البالد نهائيا، بسبب 
ظروفه العائلية عائدا الى مسقط 
رأسه القاهرة، بعد 30 عاما قضاها 
ف����ي الكويت منغمس����ا في مهنة 
املتاعب صحافيا بارزا متنقال في 
العمل في املؤسس����ات الصحافية 
»الوطن« و»اجلماهير« و»األنباء« 
و»ص����وت الكوي����ت« و»القبس« 
و»الراي« ووكالة األنباء الكويتية 
)كونا(، كما عمل في إدارة اإلعالم 
في وزارة املواصالت قبل الغزو، 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 
منذ تأسيسها، واشرف على مجلة 
الهيئة منذ اصدار العدد األول منها. 
وقد ساهم الزميل بدران في تغطية 
الكثير من البط����والت والدورات 
الدولية والقاري����ة واحمللية التي 
شاركت فيها الكويت، كما قام بإعداد 
العديد من كتب االعتزال لعدد من 
جنوم الرياضة الكويتية في كثير 
من األلعاب، وقام بإعداد عدد من 
البرام����ج الرياضية في تلفزيون 

الكويت كمعد متميز.
ومتيز الزميل بدران خالل عمله 

طالب بمليون دينار تعويضًا عما لحق به وباشر إجراءات تنفيذ عودته للهيئة

الفهد: على العقالء بالسلطة التشريعية تصحيح خلل بعض التشريعات الرياضية
وفي هذا املقام ال يس���عنا اال 
ان نعب���ر عن عظي���م امتناننا 
الى  وتقديرنا وجزيل ش���كرنا 
التي تبرهن  سلطتنا القضائية 
يوما بعد يوم انها ستظل شامخة 
ال تطوله���ا االيدي وال االلس���ن 
ونفوذ املتنفذين فإننا في الوقت 
ذاته نوجه نداءنا الى العقالء في 
التشريعية ليصححوا  السلطة 
اخللل ويقوموا االعوجاج الذي 
عاب بعض التشريعات الرياضية 
واخ���ص بالذكر منه���ا القانون 
رقم 2007/5 الذي كان سببا في 
معاناتنا كرياضيني سواء على 
او فيما يتعلق  الصعيد احمللي 
الرياضيني  ابنائنا  مبش���اركات 
في احملافل واملناسبات االقليمية 

والقارية والدولية.
ف����ي اخلتام ال يس����عني اال 
ان اتقدم بأس����مى ايات الشكر 
واالمتنان والعرف����ان لكل من 
ساندني وآمن بقضيتي ودعمني 
خالل السنوات املاضية والشكر 
موصول الى رجال القانون الذين 
عملوا دون كلل او ملل الظهار 
احلق وكشف اخللل التشريعي 
امام قضائنا العادل وأتعهد امام 
املولى عز وجل ثم أمام سيدي 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
عهده االمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء وجميع ابناء الش����عب 
الكويت����ي ان اك����ون دائما عند 
حسن الظن وان اعمل لرفعة شأن 
بلدي وخدمته في كل املجاالت 
الرياضي واهلل  السيما املجال 

ولي التوفيق«.

مباش����رة للعمل وهو االجراء 
الذي تس����لم به مدير الهيئة د. 
فؤاد الفالح منصبه بعد صدور 

احلكم القضائي ملصلحته.

مليون دينار 

وعلمت »األنب����اء« ان الفهد 
سيلجأ الى احملكمة املدنية وهي 
االصيلة وصاحبة االختصاص 
للمطالب����ة مببلغ مليون دينار 
تعويضا عن االض����رار املادية 
واالدبي����ة التي حلقت به جراء 
اقالته م����ن منصبه اعتبارا من 
ابري����ل 2007، حي����ث يعد   15
فريق الدفاع للفهد بيانا مفصال 
بإجمالي م����ا افتقده من ميزات 
طوال املدة التي اقصي فيها عن 
رأس عمله مب����ا فيها الرواتب 
الش����هرية واملكافأة الس����نوية 
املستحقة واالمتيازات العديدة 
لشاغلي املراكز الوظيفية العليا 
اذ انه كان شاغال ملنصبه بدرجة 

وكيل وزارة.
الثاني من  الش����ق  ويتمثل 
التعوي����ض فيما تع����رض له 
مركزه االدبي من مساس طوال 
سنوات النزاع القضائي اذ كان 
يش����ار للفهد بأنه احد عناصر 
اال ان  الرياضي  التأزمي للملف 
احلكم الصادر من محكمة التمييز 
ازال كل لب����س جتاهه، اضافة 
الى ان احلكم بصيغته النهائية 
اعط����ى عنوانا كامال وش����امال 
لتفس����ير املادة القانونية مثار 
النزاع وهي الفقرة اخلامسة من 
قانون 2007/5 لتس����تفيد منها 

عن الصخب والضوضاء وقابلنا 
االساءة بابتسامة وصبرنا على 
االهانة بكياس���ة وكان طريقنا 
الوحيد هو اللجوء الى س���احة 
القضاء التي هي مالذنا الوحيد 
بعد اهلل سبحانه وتعالى في هذا 

البلد الطيب.
وما يسعدنا ويثلج صدورنا 
اليوم م���ع صدور ه���ذا احلكم 
التاريخي ان املبادئ التي عملنا 
م���ن خاللها وقاتلن���ا من اجلها 
التي افضى  املب���ادئ  هي ذاتها 
اليها احلك���م التاريخي حملكمة 
التمييز ومن قبله حكم احملكمة 
الدس���تورية وهو م���ا يدفعنا 
للتشبث بكل الوسائل والقنوات 
التي تؤدي الى تكريس وتعزيز 
هذه املبادئ وجعلها قواعد للعمل 
الرياضي حاضرا ومستقبال لتنهل 
منها االجيال ومتضي في سبيل 
االرتق���اء برياضتنا نحو العالم 
ابعاده  ب���كل  املتحضر رياضيا 
الفنية واالداري���ة التي حتكمها 
لوائ���ح وتش���ريعات مرتبطة 
ارتباطا وثيقا مبب���ادئ دولية 

وارادة اهلية.
وال يسعنا اليوم اال ان جندد 
اعالننا مبد ايدينا جتاه اجلميع من 
يتفق ومن يختلف معنا فاحتني 
قلوبنا وعقولنا نحو مختلف االراء 
واضعني نصب اعيننا مصلحة 
بلدنا وابنائنا نائني بإنفسنا عن 
رياح املهاترات واملساجالت التي لم 
ولن تخدم احدا سوى املتربصني 
الطامعني في زعزعة استقرارنا 

وشق وحدة صفوفنا.

مبادئنا ومبادئ اسالفنا ليبقى 
القرار الرياضي بني منتس����بي 

هذا القطاع.
وكما يعلم اجلميع فقد تعرضنا 
لضرر وظلم بني على مدى سنوات 
طويلة وعانينا ما عانيناه ولكننا 
اثرنا العمل بصمت وهدوء بعيدا 

احلكم الذي صدر لصاحله جاء 
فيه: »لقد من اهلل علينا باحلكم 
التاريخي الذي اصدرته محكمة 
الوزاري  القرار  التمييز بالغاء 
القاضي باعتباري مستقيال من 
وظيفتي من����ذ 15 ابريل 2007 
ليضاف الى سلسلة النعم التي 

افضى بها سبحانه وتعالى علينا 
منذ ان بدأ التعسف يأخذ منهج 
الضرب يسارا وميينا في القطاع 
الرياض����ي ومنتس����بيه الذين 
نتش����رف ان نكون جزءا منهم 
نعمل يدا بيد من اجل االرتقاء 
بهذا القطاع االهلي ونعمل وفق 

شرائح املجتمع املختلفة في كافة 
الوظائف االداريه املختلفة في 

الدولة.

تعرضا للظلم

وكان الش����يخ ط����الل الفهد 
اصدر أم����س بيانا تعقيبا على 

مبارك الخالدي
باشر الشيخ طالل الفهد عبر 
الس����بيعي  محاميه احلميدي 
اج����راءات فتح مل����ف التنفيذ 
صباح امس اليداع حكم التمييز 
اداري الصادر  99 لسنة 2009 
ملصلح����ة الفه����د والذي قضى 
مبوجبه بالغاء حكم االستئناف 
2007/618 الصادر في 26 فبراير 
2009 والقرار االداري 2007/120 
الص����ادر في 4 يوني����و 2007 
باعتباره مستقيال من منصبه 
كنائب ملدير عام الهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة وامرت 
بالهيئة  الى منصب����ه  باعادته 
وتعويضه تعويضا ماديا مؤقتا 

مقداره 5001 دينار.
ووفق االج����راءات االدارية 
املتبعة ف����ي اجراءات التقاضي 
والتنفيذ فإن مباش����رة تنفيذ 
االح����كام تأتي بع����د احلصول 
على خ����امت الصيغة التنفيذية 
على احلكم ليتبع ذلك فتح ملف 
للتنفي����ذ ثم يتم ايداعه قس����م 
االعالنات ليقوم مأمور التنفيذ 
باعالن اجلهة اخلاسرة للحكم 
بشكل رسمي وهي هنا وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وتتمثل اخلط����وة الالحقة 
لالجراءين السابقني في استخراج 
كتاب رسمي من ادارة التنفيذ 
يوج����ه ال����ى وزير الش����ؤون 
االجتماعية والعمل مفاده متكني 
بالهيئة  الفهد من تسلم مهامه 
بشكل رسمي، ما يعني ان الوزارة 
ملزم����ة بتزويد الفه����د بكتاب 


