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من انه لي����س طرفا في الدعوى، 
حيث ان عدم معاجلة املرس����وم 
املذك����ور تعني وج����ود مديرين 
عامني للهيئة او ان تختار احلكومة 
السيناريو املرجح وهو االكتفاء 
مبا قدمه الفالح من خدمة والطلب 
من اجلزاف استكمال ما تبقى له 
من مدة قانوني����ة او احالته الى 
الديوان. من جهته، صرح احلميدي 
الس����بيعي محامي د.فؤاد الفالح 
قائال انه مبوجب هذا احلكم تأكد 
مبا ال يدع مجاال للشك أن وزارة 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
متارس »بلطج����ة« غير قانونية 
ض����د د.الفالح، وذل����ك من خالل 
القرارات املتتالية ضده وآخرها 
القرار اجلديد الصادر قبل ش����هر 
بإحالته مرة اخرى للتقاعد قبل 

صدور هذا احلكم.
وناشد احلميدي سمو رئيس 
ال����وزراء التدخل ملنع  مجل����س 
هذا العبث احلاص����ل في امللفات 
الرياضية وخاصة ما يحصل مع 
د.فؤاد الفالح وإلزام وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل بسحب قرارها 
االخير. واختتم احلميدي تصريحه 
مهنئا د.ف����ؤاد الفالح بهذا احلكم 
التاريخ����ي وال����ذي أنصفه رغم 

محاوالت التجريح به.

عليه من اث����ار، االمر الذي جلأت 
معه ادارة الفتوى والتشريع الى 
التي كان لها  محكمة االستئناف 
رأي آخر في الدعوى وألغت حكم 
محكمة اول درجة اال ان الفالح عاد 
الى ممارسة مهامه بعد ان تركت 
احلكومة اخلصومة في االشكال 

املرفوع منه إليقاف احلكم.
وبصدور احلكم بشكله النهائي 
اصبح لزاما على مجلس الوزراء 
معاجلة املرسوم 349 لسنة 2008 
الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2008، 
واخلاص بفيصل اجلزاف والذي 
مت ايقافه عن العمل اداريا لشموله 
بآثار احلكم اخلاص بالفالح بالرغم 

مبارك الخالدي ـ مؤمن المصري
التميي����ز  أس����دلت محكم����ة 
بجلس����تها املنعقدة صباح امس 
الس����تار عن النزاع القانوني بني 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح من جهة 
الفتوى والتشريع املمثل  وادارة 
القانوني للجهات احلكومية من 
جهة اخرى، حيث اصدرت التمييز 
حكمها النهائي في الدعوى ونقضت 
حكم محكمة االستئناف 2010/556 
اداري/2 الصادر بتاريخ 8 اغسطس 
2010. وأيدت حك����م محكمة اول 
درجة الصادر بتاريخ 23 مارس 
2010، فيما قضي به بإلغاء القرار 
االداري املطعون فيه 2008/1170 
اخلاص بإحالة الفالح الى التقاعد 

مع ما يترتب عليه من آثار.
وكان رئيس دي����وان اخلدمة 
املدنية قد اص����در القرار االداري 
املطعون فيه واملؤرخ في 19 نوفمبر 
2008 بإحال����ة الفالح الى التقاعد 
حيث اعتمد وزير الشؤون القرار 
ورفعه الى مجلس الوزراء الذي 
صادق على القرار ما حدا بالفالح 
الدع����وى 2010/620  اقام����ة  الى 
اداري/6، حيث اصدرت احملكمة 
بتاريخ 23 مارس 2010 حكما بالغاء 
القرار املطعون فيه مع ما يترتب 

مبارك الخالدي
يتفرغ العبو املنتخب األوملبي اعتبارا من اليوم 
للبرنامج االعدادي استعدادا خلوض املواجهة امام 
منتخب بنغالديش في 23 اجلاري ضمن التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة الوملبياد لندن 2012، ولن يشارك 
الالعب����ون مع أنديتهم في اجلولة ال� 14 من الدوري 
املمتاز املقررة ف����ي 20 اجلاري، وهي اخلطوة التي 
انتظرها اجله����ازان االداري والفني لألزرق طويال 
حرصا على اس����تقرار البرنامج االعدادي للمنتخب 
الذي ينتظره استحقاقا مهما على الصعيد القاري. 
ومن املقرر ان ينتظم منتخبنا في معس����كر داخلي 
اعتبارا من يوم غد في فندق »كراون بالزا« مبشاركة 
جميع الالعبني مبن فيه����م املصابون، ريثما يحدد 
اجلهاز الفني القائمة النهائية للمباراة قبل موعدها 

ب� 24 س����اعة. وعلمت »األنباء« ان النية تتجه لدى 
اجلهازين االداري والفني الى اتخاذ قرار باستبعاد 
الالعبني محمد القطان الصابته، ومحمد السليمي الذي 
قدم اعتذارا عن مواصلة املهمة مدعيا ان اصابته لن 
تس����مح له باملشاركة، وهو املوقف الذي لم يتهاون 
معه اجلهازان الن السليمي لم يشارك في التدريبات، 
ولعب مع العربي في الدوري املمتاز باجلولتني ال� 
12 وال� 13، ما يثبت انه بإمكانه التدريب واللعب مع 
املنتخب اال انه فضل ناديه عن تلبية نداء الواجب. 
وسيواصل منتخبنا تدريباته مساء غد على امللعب 
الفرعي لستاد محمد احلمد في نادي القادسية.ومن 
جهة اخرى، يواص����ل الكابنت عمر بوحمد تدريبات 
اجلري وإعادة التأهيل على يد د.ماهر احللوة متهيدا 

التخاذ قرار نهائي حول مشاركته في املباراة.

د.فؤاد الفالح

العبو األزرق يعانون من اإلرهاق بسبب ضغط مباريات الدوري

العب القادسية محمد ساملني في طريقه للتسجيل مبحاصرة عبدالرحمن العلي وعبدالعزيز الربيعة

عبدالعزيز السليمي فّضل اللعب مع العربي على املنتخب األوملبي

عصام النجادي وانور الشراح أحرزا املركز الثالث في رالي قطر

الفالح مديرًا لـ »هيئة الشباب والرياضة«

»األولمبي« يفّرغ الالعبين من أنديتهم اليوم

»التمييز« حسمت النزاع قضائيًا والحكومة تعالج مرسوم الجزاف إداريًا

السليمي اعتذر واتجاه لمعاقبته و»محمد الحمد« يحتضن التدريبات

من شد عضلي بسبب عدم إراحة 
العضلة مل����دة أس����بوع، وانه ال 
يستطيع أن يترك فريقه في ظل 
املنافسة القوية في الدوري املمتاز 
والتي تعتبر في مراحلها االخيرة، 
وكل العب مهم بالنس����بة لفريقه 
في هذه املرحلة، مش����يرا إلى أنه 
يضغط على نفسه كثيرا كي يظهر 
مبستواه املعهود، بيد ان املجهود 
الكبير الذي بذله في الفترة املاضية، 

يحول دون ذلك.

املمتاز بش����كل مكثف، حيث تقام 
جولة في كل 3 أيام، وازداد األمر 
س����وءا مع خوض مباريات ودية 
لالزرق، فلم متك����ن هناك فرصة 
اللتقاط األنفاس، بس����بب س����وء 
التخطيط في جلنة املس����ابقات، 
ما أدى إلى تراجع مستوى معظم 
الالعبني بع����د اجلهد الكبير الذي 

يبذلونه في املباريات.
وطالب الالعبني جلنة املسابقات 
بتنسيق املواعيد مع إدارة املنتخب 

ك���ي ال تتعارض م���ع املباريات 
الودية، والتي تزيد الثقل أكثر على 
كاهلهم، خصوصا ان فترة الراحة 
في الدوري قليلة، كما أنهم ليسوا 
محترفني كي يتم تفريغهم لكرة 
القدم فق���ط، كما يحدث في بقية 
الدول التي تطبق االحتراف، حيث 
يحصل الالعبون على راحة يومني 
أو 3 أيام ب���ني مباريات املنتخب 

والدوري.
وقال أحد الالعبني: انه يعاني 

وق����ال بع����ض الالعب����ني في 
تصريحات متفرق����ة ل� »األنباء« 
موجهني كالمهم الى جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة: لسنا ماكينات فلم 
نخلد الى الراحة منذ بطولة غرب 
آسيا في االردن في نوفمبر املاضي، 
ومن ث����م كأس »خليجي 20« في 
ديسمبر املاضي في اليمن وتوج 
األزرق بطال لها، ثم املشاركة في 
كأس آس����يا في يناير املاضي في 
الدوري  قطر، قبل ان يس����تأنف 

عبدالعزيز جاسم 
طالب بع����ض العبي األزرق � 
رفضوا الكش����ف عن أس����مائهم � 
ال� 13  بتأجيل مباري����ات اجلولة 
من ال����دوري املمتاز املقررة اليوم 
ملدة 24 ساعة على أقل تقدير، بعد 
أن شاركوا في املباراة الودية بني 
املنتخب الوطني ونظيره البحريني 
أول م����ن امس في املنامة وانتهت 
بالتعادل السلبي وعادوا الى البالد 

بعد املباراة مباشرة.

الالعبون لـ »لجنة المسابقات«: لسنا ماكينات 
بعد خوضهم 3 مباريات في 5 أيام 

تشكيلة أولية لكاظمة 
ألندية التعاون

عبدال بطل تنس 
الخليج للشباب

اختار مدرب كاظمة التشيكي 
ميالن ماتشاال التشكيلة األولية 
للفري���ق األول لك���رة الق���دم 
اس���تعدادا خلوض مباريات 
البطولة ال� 26 ألندية التعاون.. 

والالعبون ال� 31 هم:
شهاب كنكوني، عبدالعزيز 
كميل، حسني كنكوني، سلطان 
صلبوخ، ف���رج لهيب، أوبينا 
نواني���ري، عبداهلل دش���تي، 
الهدهود،  عبداهلل فهد، محمد 
محمد عبداللطيف، ناصر شافي، 
نواف احلميدان، حمد احلربي، 
يوسف ناصر، ناصر الوهيب، 
علي بومج���داد، فهد العنزي، 
ناصر فرج، س���اندرو سيلفا، 
الكس���ندر س���انتوس، طالل 
الفاضل، علي املش���موم، فهد 
الفهد، سعد سرور، عبدالوهاب 
اخلتالن، فهد الهنيدي، محمد 
العطار، عبدالرحمن الزمامي، 
عب���داهلل املش���خص، عدنان 

سلمان وبراك بورسلي.

حقق بط���ال منتخب التنس 
محمد عبدال وعبدالعزيز رضا 
اجنازين بحصولهما على لقبي 
بطولة كأس اخلليج للش���باب 
والناشئني حتت 18 سنة وحتت 14 
سنة التي اختتمت امس في الدوحة 
مبش���اركة الكويت والسعودية 
وقطر والبحرين واالمارات. وفي 
بطولة الناشئني حتت 14 سنة فاز 
الالعب عبدالعزيز رضا باملركز 
االول وامليدالية الذهبية للفردي 
بعد تغلبه على بطل السعودية 

عمر فهمي.

استطاع بطل الكويت للراليات عصام النجادي ومالحه 
أنور الشراح اعتالء منصة التتويج في باكورة بطولة الشرق 
األوسط للراليات ملوسم 2011 رالي قطر الدولي بحصولهما 
على املركز الثالث وعزز النج���ادي رصيده بافتتاحية هذا 

املوسم بخمس عشرة نقطة. 
 ولم ي���أت هذا الفوز من فراغ بل من خالل جهود كبيرة 
قام بها الفريق ممثال بالسائق عصام النجادي ومالحه أنور 
الش���راح من خالل املنافسة في الس���باق وأيضا من خالل 
اإلستراتيجية التي مت وضعها من قبل مدير الفريق مشاري 

السبتي والتي كان لها دور مهم في حتقيق هذا الفوز.
 وشكر النجادي الشيخة فريحة األحمد على دعمها الكبير 
واملستمر للفريق منذ بدا رحلة السباق حتى عودته ساملا إلى 
ارض الوطن من تذليل العقبات واملشاكل التي قد يواجهها 
الفريق في رحلته واالطمئنان املستمر عليه مما يعطي الفريق 
دافعا قويا للمنافسة على املراكز املتقدمة األولى في جميع 
السباقات والشكر والتقدير الكبيرين للراعي الرسمي للفريق 

شركة زين على دعمها املستمر للفريق.

ومحمد العميري وعابر العابر.

 مواجهة صعبة للنصر

 وتشهد صالة الشهيد قشيعان 
املطي����ري في نادي النص����ر اقامة 
مباريات اجلولة ال� 13 لدوري الدرجة 
األولى، فيلعب اليرموك مع الساملية 
في ال� 5 مساء اليوم، ويتبعها الشباب 
مع التضامن في ال� 7، ثم النصر مع 

الصليبخات في ال� 9. 

وجنح القادسية في اختراق الدفاع 
الى  البرتقالي والتسجيل اضافة 
متيز السبيعي وسعود واألميركي 
دميتريك ش����او في التسجيل من 
اخل����ارج لينتهي الرب����ع لصالح 
القادسية 57-46، وحافظ االصفر 
على أفضليته في الربع الرابع وجنح 
في انهاء املباراة لصاحله، وسط 
محاوالت يائسة من العبي كاظمة 
أمني عبدالرحم����ن وفهد الرجيبة 

واألميركي مايكل سونال.  ومتيز 
النقاط  السبيعي كثيرا بتسجيل 
للقادسية بتسجيله 18 نقطة، فيما 
اضاف توماس وسعود 13 نقطة 
لكل منهما، وعبدالعزيز احلميدي 

8 نقاط، والصراف 5 نقاط.
وسجل لكاظمة أمني عبدالرحمن 
13 نقطة، وأحرز محمد أشكناني 
وسونال 12 نقطة والرجيبة 9 نقاط. 
قاد اللقاء احلكام عبداهلل السبتي 

يحيى حميدان
 بات القادسية قاب قوسني أو 
أدنى من احلصول على لقب دوري 
كرة الس����لة للمرة اخلامسة على 
التوالي وال����� 21 في تاريخه، بعد 
فوزه على كاظمة 77-75، وسقوط 
مطارده املباشر الكويت أمام اجلهراء 
75-77 اول من أمس ضمن اجلولة 
ال� 12 من الدوري املمتاز التي شهدت 
أيضا فوز الس����احل على العربي 
84-78 .  ووس����ع األصفر الفارق 
الى نقطتني بعد أن رفع رصيده الى 
23 نقطة مقابل 21 نقطة للكويت، 
ويحتاج القادسية الى الفوز على 
العربي والس����احل في اجلولتني 
املقبلتني لضمان تتويجه باللقب 
بغض النظر عن نتائج األبيض، اما 
في حال سقوط الكويت في اجلولة 
املقبلة امام الساحل وفوز القادسية 
على العربي، فان ذلك يعني تتويج 
االصفر رسميا بلقب البطولة دون 

انتظار آخر جولتني.
 وفي بقية ترتيب الفرق، اصبح 
اجلهراء ثالث����ا 18 نقطة، وكاظمة 
رابعا 17 نقطة، والساحل خامسا 16 

نقطة، وأخيرا العربي 12 نقطة.
 وبالعودة الى مباراة القادسية 
وكاظمة، فقد متكن االصفر من حسم 
املواجهة بفضل التألق الالفت لفهاد 
السبيعي وأحمد سعود وعبدالعزيز 
احلميدي ومحمد ساملني والليتواني 
توماس ناجز، فيما غاب عبداهلل 
الصراف عن لعب أدواره التي اعتاد 
عليها بعد ان غاب عنه التوفيق في 

كثير من األحيان في التسجيل.
 وش����هد الربع األول والثاني 
تكافؤا واضحا بني الطرفني حيث 
انتهى األول 14-14 والثاني لصالح 
كاظمة 31-29، ف����ي حني تعملق 
»األصفر« ف����ي الربع الثالث الذي 
شهد تراجعا غريبا من العبي كاظمة 

األصفر على بعد خطوتين من لقب »ممتاز السلة«
بعد خسارة مطارده الكويت أمام الجهراء

أسيري: دورة الجابرية الكروية 4 مارس النجادي »ثالث« رالي قطر للشرق األوسط
تنظم جمعية اجلابرية دورتها 
الكروية االولى للش���باب على 
مالعب ثانوية جابر االحمد يومي 
4 و5 مارس املقبل مبشاركة 32 
فريقا سيتم اختيارهم بأولوية 

التسجيل.
وأكد رئي���س مجلس ادارة 
اجلمعية وراعي البطولة سعيد 
اسيري ان فكرة الدورة انطلقت 
من خ���الل حرص���ه على منح 
الفرصة للشباب وتشجيعهم 
على اظهار مواهبهم بعيدا عن 
الدورات الرمضانية والبطوالت 
التي تعج باحملترفني، وفي اطار 

التواصل مع منطقة اجلابرية في ظل دور اجلمعية 
االجتماعي والرياضي جتاه املنطقة.

وقال ان الدورة تس���مح مبشاركة 5 من ابناء 
املنطقة مع 3 من خارجها في كل فريق، مش���يرا 

الى ان اللجنة املنظمة اختارت 
ملعب ثانوية جابر االحمد لتميز 

ارضيته بالنجيل الصناعي.
البطولة، قال  وعن نظ���ام 
انها س���تقام بنظام  اس���يري 
خروج املغلوب حيث ستجري 
16 مباراة في اليوم االول 4 مارس 
لتحديد ال� 16 فريقا الصاعدين 
ال���ى الدور الثان���ي، فيما تقام 
النهائية  بقية االدوار واملباراة 
في اليوم التالي، وسيكون زمن 
كل مباراة 14 دقيقة على شوطني، 
وفي حالة التعادل يتم اللجوء 

لركالت الترجيح.
وكش���ف اسيري انه سيتم رصد جوائز قيمة 
للفريق���ني صاحب���ي املركزي���ن االول والثاني، 
وس���يحصل البطل على 3000 دوالر، فيما ينال 

الوصيف 2000 دوالر.

سعد أسيري

المطوع لـ »األنباء«: لم أطلب إنهاء إعارتي للنصر
عبدالعزيز جاسم

أكد جنم منتخبنا الوطني واحملترف في 
النصر السعودي بدر املطوع أنه حتى اليوم 
»أمس« لم يقدم كتابا إلى ادارة النصر يطلب 
فيه إنهاء إعارته مع الفريق وأنه لم يفكر في 
هذا األمر، وان كل ما يشاع في وسائل االعالم 
حول انهاء عقدي غير صحيح على االطالق 
ألنه ينتظر حتى اآلن القرار النهائي من قبل 
احلرس الوطني بالس���ماح له في االحتراف 
من عدم���ه بعد ان قدم إج���ازة ملدة 90 يوم 
وبعدها سيكون لكل حادث حديث قائال »إذا 
قررت العودة للكويت وانهيت إعارتي للنصر 

سأعلنها على املأل«.
وقال املطوع في اتصال هاتفي ل� »األنباء« 
إنه حتى اآلن متواجد في السعودية ولم يطرأ 
أي جديد على موضوع بقائه من عدمه متمنيا 
أن تس���مح له جهة العمل مبواصلة املشوار 
مع نادي النصر الذي وجد الراحة فيه خالل 

األيام القليلة في صفوف الفريق.
وأشار إلى أنه يأمل خيرا من نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد بحل 
مشكلته وكذلك من رئيس اللجنة االوملبية 
الشيخ احمد الفهد ورئيس احتاد الكرة الشيخ 

طالل الفهد.


