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مشعل األحمد ينهي »أزمة« المطوع
استجاب لمناشدات عائلته بالبقاء مع النصر

بدر املطوع مستمر في صفوف النصر السعودي

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« أن نائب رئيس 
الوطني الشيخ مشعل  احلرس 
االحمد اس���تجاب للمناش���دات 
التي اطلقتها أسرة بدر املطوع 
في »األنباء« امس والتي طالبته 
خاللها بالتدخل النهاء املشكلة 
التي حدثت لنجلها بدر مع جهة 
عمله )احلرس الوطني( بعد ان 
وقع عقدا لالحتراف في صفوف 
نادي النصر الس���عودي ملدة 4 
اشهر وشارك معه في مباراتني 
امام القادسية في كأس ولي العهد، 
ومع الش���باب في الدوري يوم 
السبت املاضي التي لم يظهر فيها 
مبستواه املعهود الذي كان عليه 
في مواجهة القادسية عندما احرز 
الهدف االول، وانتهى اللقاء بفوز 

ساحق للنصر 5 - 1.
وارجأت بعض املصادر إلى ان 
هبوط مستوى املطوع املفاجئ أمام 
الشباب، كان بسبب وصول كتاب 
احلرس الوطني قبل ساعات قليلة 
من املواجهة، فتشتت فكر املطوع 
الذي كان خارج »الفورمة«، اال ان 
التوجيهات التي اصدرها الشيخ 
مشعل االحمد امس بتسهيل مهمة 
املطوع لالحتراف مع النصر عكس 
مدى احلرص الكبير الذي يوليه 
جتاه ابنائه الالعبني الذين ميثلون 
الكويت في اخلارج، ويعكسون 
السمعة الطيبة لبلدهم، علما ان 
احتراف املط���وع لن يتجاوز 4 
اشهر، وتعني الشيء الكثير لبدر 
وهو يلعب في اقوى الدوريات 
في املنطق���ة العربية، وحترص 
جميع القنوات التلفزيونية على 

نقل مبارياته.
وكان املطوع ق���د وقع عقدا 
مع النصر يوم 28 يناير املاضي 

بنظام االع���ارة مقابل 850 الف 
دوالر، وهي الصفقة االعلى حتى 
اآلن بني الالعبني احملليني الذين 
احترف���وا في اخل���ارج لفترة 4 
اشهر، السيما ان املطوع يعتبر 
الذين  الالعب���ني املوهوبني  من 
اثبتوا جدارتهم خالل مشواره 

قطر الشقيقة، في مرمى منتخب 
اوزبكستان من ركلة جزاء.

تعويض فاضل والعامر والمعتوق

من جهة اخ���رى، يتوقع ان 
تص���در ادارة نادي القادس���ية 
قرارا خالل االيام القليلة املقبلة 

القادس���ية واملنتخب  مع نادي 
الوطني، وقد حصل على جائزة 
ه���داف كأس »خليجي 20« في 
اليمن وق���اد االزرق الى اللقب، 
كما ان املطوع هو صاحب الهدف 
الوحيد الذي سجله منتخبنا في 
كأس آسيا االخيرة التي اقيمت في 

بتعويض حسني فاضل وعامر 
املعتوق وط���الل العامر بعد ان 
رفض���ت االدارة احترافه���م في 
اخلارج خالل الفترة املاضية ولن 
يكون املبلغ املالي بحجم عرض 
االندية اخلارجية، لكنه سيكون 

مرضيا لكل االطراف.

بعد غياب قسري دام 3 سنوات

للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للرماية

الفهد يستقبل المهنئين بعودته مديرًا 
لـ »الهيئة« باإلنابة غدًا األربعاء

»التمييز« تقرر مصير الفالح اليوم

وصول وفود السعودية وعمان ولبنان

إلغاء »الشهر الواحد« للمنتقل الى فريقين في موسم واحد

»المسابقات« تدرس زيادة »البدون«

سيطرة كويتية على دراجات اإلمارات المائية 
واص���ل الدراجات املائية تألق���ه في بطولة 
اإلمارات للدراجات املائية للموس���م احلالي من 
خالل احتكاره للمراكز األولى الثالثة في سباق 
فئة الستوك 1600 سي سي للمحترفني الذي أقيم 
في إطار سباقات اجلولة الثالثة التي استضافها 

نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.
واس���تطاع البطل العامل���ي وصاحب لقب 
البطولة املاضية محمد بوربيع حتقيق املركز 
األول في س���باق فئة الستوك 1600 سي سي 
للمحترفني مواص���ال صدارته للترتيب العام 
فيما ج���اء محمد الباز في املرك���ز الثاني في 
السباق وفي الترتيب العام واحتل املركز الثالث 
املصنف العاملي والعائد ملنصات التتويج سعود 

الصراف.
وفي س���باق فئة الواقف للمبتدئني حصل 
البطل الواعد عبدالعزيز العمر على الترتيب 
الثالث فيما حصل البطل العاملي محمد بوربيع 
على املرك���ز الثالث أيضا ف���ي فئة اجلالس 

املفتوحة.
من جانبه أش���اد رئيس الوفد عبدالوهاب 
العمر بالنتائ���ج املتميزة التي حققها الفريق 
وتس���يد أبطال الكويت لفئة الس���توك 1600 
للمحترفني إلى جان���ب حتقيق مراكز أخرى 
متقدمة على مستوى بقية فئات السباق، مشيرا 
الى أن بعض األعطال الفنية للدراجات حالت 
 دون حتقيق مراكز متقدمة لألبطال العامليني خالد
بوربي���ع ويوس���ف العبدال���رزاق ويعقوب 

الهويدي.

مبارك الخالدي
 تسدل محكمة التمييز الستار اليوم على النزاع 
القضائي بني مدي���ر عام الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة د.فؤاد الفالح واملمثل القانوني للهيئات 
احلكومية إدارة الفتوى والتش���ريع بشأن القرار 
اإلداري 2008/1170 واخل���اص بإحال���ة الفالح الى 

التقاعد.
 وكانت محكمة أول درجة قد ألغت القرار االداري 

املذكور بناء عل���ى الدعوى التي اقامها الفالح ضد 
وزير الش���ؤون بصفته وامني عام مجلس الوزراء 
بصفته ورئيس ديوان اخلدمة املدنية بصفته، اال ان 
محكمة االستئناف كان لها رأي آخر في الدعوى حيث 
الغت القرار املطعون فيه ما حدا بأطراف الدعوى 
االنتقال الى محكمة التمييز التي تداولت امللف وفق 
الثابت مبحاضر جلساته فأصبحت الدعوى املاثلة 

مهيأة للنطق بحكمها في جلسة اليوم.

بدأت الفرق املشاركة في بطولة اجلائزة الكبرى 
»بطولة املغفور له الشيخ فهد السالم للخرطوش« 
التي تنطلق في 17 اجلاري حتت رعاية الشيخة 
لطيفة الفهد، بالوصول الى البالد استعدادا النطالقة 

البطولة.
ووصل مساء امس منتخبات السعودية وعمان 
ولبنان على ان يصل مساء اليوم وفدا البحرين 
واجلزائر، وكذلك وفد ن���ادي الصفراء اللبناني 
والعبني من منتخ���ب بريطانيا الذي وصل على 
دفعت���ني، وس���يكون آخر وفد يص���ل الى البالد 
هو املنتخب الهن���دي قبل انطالق البطولة بيوم 

واحد.
وواصل���ت املنتخبات املش���اركة في البطولة 
اس���تعداداتها على ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملب���ي للرماي���ة، حيث أج���رى منتخبا عمان 
والس���عودية متارينها األولى، ووضح استعداد 
رماته���م للبطولة وحرصهم على ان تكون محكا 
حقيقيا قبل املشاركة في كأس العالم ستقام في 

تشيلي.
وحتدث رئيس الوفد العماني مقدم ركن سعيد 
العبري الذي أبدى سعادته بالتواجد في الكويت 
للمشاركة في بطولة املغفور له الشيخ فهد السالم، 
وقال مشاركتنا في هذه البطولة لتعزيز أواصر 
الروابط بني الكويت وسلطنة عمان وبقية الدول 
العربية والصديقة، وتعتبر هذه البطولة مكسبا 
حقيقيا لنا نظرا ملا وجدناه في الكويت من تطور 
لعب���ة الرماية وجاهزية امليادي���ن، وأكد ان عدد 
الالعبني املشاركني هو 11 راميا مع املدرب واإلداري 

ورئيس الوفد في ألعاب السكيت والتراب والدبل 
تراب، مش���يرا الى ان الفريق العماني في بدايته 
األولى ويسعى الكتس���اب اخلبرة من مثل هذه 
البطوالت الدولية، الفتا الى ان الس���لطنة تقوم 
حاليا بأعداد مركز للرماة سيزيد من تطور اللعبة 
في عمان، وأضاف ان من ضمن اخلطط املوضوعة 
للرماية العمانية هي املشاركة في بطولة العالم في 
كوريا اجلنوبية، والبطوالت الدولية التي ستقام 

في أملانيا والصني وأميركا ودول أخرى.
من جهته، أكد العب منتخب السعودية للرماية 
)التراب( محمد الشريدة استعداده للبطولة ورغبته 
الكبيرة في حتقيق نتائج إيجابية، وأضاف الشريدة: 
أنا مازلت في بداياتي، حيث بدأت قبل 4 سنوات 
وكانت مشاركتي الدولية األولى في الكويت من 
خ���الل البطولة الدولية الت���ي أقيمت قبل أعوام 
وفيم���ا يتعلق بانطباعاته األولية، قال ان ميدان 
الرماي���ة في الكويت هو من أفضل امليادين ليس 
فقط على مستوى الشرق األوسط بل على مستوى 

العالم.
من جهة اخرى، اكتملت جهوزية نادي الرماية 
النطالقة البطولة حيث مت العمل على التأكد من 
جهوزي���ة امليادي���ن وكذلك االنته���اء من جتهيز 
مقر اللجنة اإلعالمية وبقية اللجان وتابع مدير 
البطولة عبيد العصيمي استعدادات جميع اللجان 
مطالبه���م ببذل اجلهد من أج���ل إخراج البطولة 
بأفض���ل صورة ممكنة خاصة ان البطولة حتمل 
اسما عزيزا على قلوب الكويتيني وهو املغفور له 

الشيخ فهد السالم.

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« من مص���در في احتاد الكرة، 
أن هناك عدة تعديالت ستطرأ على لوائح جلنة 
املسابقات متهيدا لتطبيقها في املوسم املقبل، على 
ضوء احتجاجات من األندية عليها، أبرزها البند 
املتعلق بعدم الس���ماح مبشاركة أي العب محلي 
أو محترف مع ناديه اجلديد في حال مش���اركته 
مع ناديه السابق خالل املوسم، إال بعد مرور شهر 

واحد على انضمامه للفريق اجلديد.
وسيلغى هذا البند في املوسم املقبل ما يسمح 
بانتقال الالعب من ن���اد إلى آخر دون أن ينتظر 
شهرا، كما حدث هذا املوسم مع عدد من الالعبني 
أبرزهم محترف العربي البرازيلي جوني الندرينيو 
املنتقل من النصر، والعب وس���ط النصر أحمد 

حواس القادم من اجلهراء.
كما س���يكون ضمن أولويات جلنة املسابقات 

تعديل مشاركة الالعب »البدون« في الفريق ليرتفع 
العدد الى العب���ني اثنني داخل امللعب دون االخذ 
باالعتبار عدد احملترفني، بعد أن قررت اللجنة في 
بداية املوسم إشراك العب واحد »بدون« في حال 
تواجد 3 محترفني في الوقت نفس���ه، ما قلل عدد 
هؤالء الالعبني كثيرا في املالعب، فاضطر كاظمة 
للتخلي عن املدافع خالد الش���مري الى الكويت، 
لتواجد عبداهلل الظفي���ري وفهد العنزي، إال أن 
هذا القرار رمبا يج���د معارضة كبيرة في جلنة 
املس���ابقات بعد قرار االحتاد اآلس���يوي االخير 
بض���رورة ان يحمل أي العب ميث���ل بلده جواز 
س���فر كويتيا، كما حدث مع فهد العنزي ومحمد 
راش���د في نهائيات كأس آس���يا في الدوحة التي 
اقيمت في يناير املاضي، كما س���يتم إلغاء دوري 
الرديف املستحدث هذا املوسم، بعد أن اعترضت 

أغلب األندية عليه وطالبت بإلغائه.

والعمل د.محمد العفاسي باتخاذ 
الالزم نحو تنفيذ األحكام القضائية 
املشار اليها والتي اخذت موقعها 
القانوني لدى ادارة التنفيذ التي 
اصدرت خطابا للوزير بتمكني الفهد 
من منصبه ما حدا بالعفاسي الى 
القضائية عبر  تفعيل األح����كام 
الفائت  اصداره قرارا االس����بوع 
الفهد مديرا عاما باإلنابة  بعودة 
للهيئة العامة للشباب والرياضة. 
وكان مسؤولو الهيئة قاموا مطلع 
االسبوع اجلاري بإعادة ترتيب 
مكاتب الدور الس����ابع في الهيئة 
اخلاصة بالفهد قبل مباشرة مهام 

عمله بشكل رسمي. 

االدارة في اي من مجالس ادارات 
هذه الهيئات وبتاريخ 2 نوفمبر 
2010، صادقت محكمة التمييز على 
الدستورية  صحة حكم احملكمة 
وألغت القرار االداري املطعون فيه 
مع ما يترت����ب على ذلك من اثار 
والزام املطعون ضدهم بتعويض 
الفهد تعويضا مؤقتا مقداره 5001 

دينار.

 العفاسي باشر التنفيذ

الفه����د احملامي  وكان دف����اع 
احلميدي السبيعي قد هدد باللجوء 
الى محكمة الوزراء في حال عدم 
قيام وزير الش����ؤون االجتماعية 

مبارك الخالدي
يعود الشيخ طالل الفهد الى 
مقر عمله في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة غدا االربعاء رس����ميا 
بعد غياب قسري دام 3 سنوات 
وشهرين، على خلفية صدور قرار 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
األسبق الشيخ صباح اخلالد املرقم 
2007/120 بتاريخ 4 يونيو 2007 
بإقالة الفه����د من منصبه كنائب 
ملدير عام في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، ومن املقرر ان يستقبل 
الفهد املهنئني بعودته الى مقر عمله 
غدا في ال� 10:30 صباحا بديوان 

الهيئة.
وكان الفهد قد استوفى جميع 
التقاض����ي للطعن على  درجات 
القرار املذكور حيث اقام الدعوى 
امام محكمة  اداري/2   2007/926
اول درج����ة التي اصدرت حكمها 
بتاري����خ 16 اكتوبر 2007 برفض 
الدعوى األمر الذي جلأ معه الفهد 
الى محكمة االستئناف حيث طعن 
بعدم دستورية الفقرة اخلامسة من 
قانون 2007/5 والتي استند عليها 
الوزير بقرار اإلقالة املطعون فيه 
حيث احالت محكمة االستئناف 
ملف الدعوى برمته الى احملكمة 
الدستورية التي اصدرت حكمها 
التاريخي بتاريخ 15 مارس 2010 
الفقرة املطعون  بعدم دستورية 
فيها من القانون 2007/5 بش����أن 
تنظيم اوجه العم����ل في كل من 
اللجن����ة االوملبي����ة واالحتادات 
الرياضي����ة، وذلك فيما تضمنته 
الفقرة من اعتبار الشخص  هذه 
القيادية  مس����تقيال من وظيفته 
الهيئات  ادارات  بأي من مجالس 
الرياضية، اذا جمع بني العمل في 
هذه الوظيفة وبني عضوية مجلس 

الشيخ طالل الفهد

االستعدادات تتواصل لبطولة اجلائزة الكبرى

لوائح جلنة املسابقات أرغمت خالد الشمري على االنتقال إلى الكويت

 محمد بوربيع واصل تألقه وصدارته

عماد بوخمسين يشيد
برعاية الفهد لرالي الكويت

»بولينغ عدس« تختتم اليوم

النادي الذي ميتلك اخلبرة الكافية 
للوصول إلى النتيجة املرجوة.

وأشاد بدور وس����ائل اإلعالم 
وحرصها على الوقوف مع النادي 
واللجنة املنظم����ة من اجل تأدية 
ال����دور املطلوب منه����ا على اكمل 
وجه، معتب����را ان تكاتف اجلميع 
سيساعد على جناح الرالي وسيقود 
املتسابقني الى بذل املزيد من اجلهود 
من اجل حتقيق النتائج املرجوة 
التي ستعود بالفائدة على رياضة 

السيارات في الكويت.
وأشاد بتعاون نادي الربع ميل 
الذي تعه����د بالوقوف مع النادي 
وتقدمي االمكانات وتسخيرها من 
اجل املساهمة في اجناح هذا احلدث 
التعاون  العاملي، موضحا ان هذا 
جزء مهم في خروج الرالي بالشكل 

املطلوب.

العمي���ري  الش���طي وراكان 
وفهد أبل عبداهلل الفيلي وبدر 

العميري .
وأش���ار إلى أن وصول هذا 
العدد إلى الدور النهائي ميثل 
طف���رة في رياض���ة البولينغ 
باحتاد الشرطة ويتيح ألكثر 
من العب الوصول إلى نصف 
النهائي ومن ثم املنافسة على 
اللقب في النهائي كما يس���مح 
هذا العدد الذي وصل إلى دور 
ال���� 16 إمكانية صعود أحدهم 
إلى النصف النهائي واملنافسة 

على اللقب في النهائي. 

إدارة  وجه رئيس مجل���س 
النادي الكويتي الدولي للسيارات 
ورئيس حترير »النهار« الزميل 
عماد بوخمسني الشكر الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان ورئيس اللجنة االوملبية 
الشيخ احمد الفهد على رعايته 
رالي الكوي���ت الدولي )اجلولة 
الثانية لبطولة الشرق األوسط 
للراليات( ال���ذي ينظمه النادي 
خالل الفترة من 10 حتى 12 مارس 

املقبل.
وأعطى بوخمسني تعليماته الى 
اللجنة املنظم����ة العليا بضرورة 
احلرص على ظهور الرالي بأفضل 
ص����ورة والتأكيد على تس����هيل 
االجراءات امام جميع املتسابقني، 
اللجان  وتوفير كافة متطلب����ات 
العاملة ووس����ائل اإلعالم للتأكيد 

على إجناح الرالي.
وأب����دى ثقته بق����درة اللجنة 
املنظمة التي تضم الشيخ دعيج فهد 
الدعيج )رئيسا(، انور بوخمسني 
)نائبا للرئيس(، وعضوية عيسى 
حم����زة وصالح بن عيدان وممثل 
الدولي للس����يارات وليد  االحتاد 
مهيار، على تنظيم الرالي بالصورة 
التي رس����مها النادي الس����يما ان 
األخير وفر جميع اإلمكانات التي 
تضمن النجاح، معتبرا ان تنظيم 
مثل هذا احلدث ليس غريبا على 

حتت رعاية الفريق م.عبداهلل 
الفارس محافظ حولي تختتم 
اليوم على صالة كوزمو بسوق 
الساملية بطولة املرحوم اللواء 
عبداهلل عدس اخلامسة املفتوحة 
للبولينغ حيث أقيمت منافسات 
الدور األول بطريقة احملاوالت 
ومت حس���اب أفض���ل خم���س 
محاوالت لكل الع���ب والعبة 

للتأهل لدور ال� 16.
ومتي���زت بطول���ة الع���ام 
الكبيرة  احلال���ي باملش���اركة 
ب���ني   القوي���ة  وامل�نافس�����ة 
املشاركني وامل��شارك�ات حيث 
شارك العبو االحتاد الفلبيني 
الكويت  للبولينغ ومنتخ���ب 
للش���باب والرجال، ومنتخب 
إحت���اد الش���رطة الرياض���ي 
باإلضافة إلى نخبة من العبي 
البولينغ الغير مس���جلني في 

االحتادات.
من ناحيته أكد العقيد وليد 
الغامن أمني سر احتاد الشرطة 
الرياضي أن بطولة هذا العام 
شهدت مشاركة واسعة وتتطور 
في املستوى تزامن مع صعود 
7 العبني من منتخب الشرطة 
للبولينغ إلى دور ال� 16 منهم 
العمي���ري ويعقوب  ض���اري 

عماد بوخمسني 

العقيد وليد الغامن


