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الفهد متوسطا شيخ املعلقني خالد احلربان والزميل محمد املسند

فالح العجمي مهنئا الفهد

الفريق متقاعد عبداهلل الفارس حرص على تهنئة الفهد

الفهد محاطا بعدد من الزمالء اإلعالميني

الفهد مع القيادات العسكرية

العميد الشيخ فيصل النواف مباركا عودة الفهد

)سعود سالم(الشيخ طالل الفهد لدى دخوله قاعة االحتفاالت في الهيئة  رئيس مجلس إدارة الهيئة د.فؤاد الفالح ونائبه محمد املسعود والزميل طالل احملطب مع الفهد

سلطان العيسى مهنئا الفهد

فيصل بورقبة مصافحا الفهد

الزميلة فوزية االبراهيم أعدت كيكة مميزة احتفاء بالفهد

»نورت الهيئة يا شيخ«

حرصت مجموعة من موظفات الهيئة على احلضور والسالم 
على الفهد حي���ث قمن باعداد كيكة كتب عليها »نورت الهيئة يا 
ش���يخ« وحرص الفهد على االحتفال معه���ن بقطع قالب الكيك 

املميز جدا.

الرياضيون هنأوا الفهد بعودته إلى »الهيئة« 

مبارك الخالدي
استقبل نائب املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة الشيخ طالل الفهد صباح 
امس في قاعة االستقباالت بالهيئة، حشد من 
الرياضيني والشخصيات العامة، حضروا 
لتهنئت���ه بص���دور قرار وزير الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل د.محمد العفاس���ي 
باعادة الفهد الى منصبه في الهيئة، تنفيذا 
لالح���كام القضائية التي صدرت ملصلحة 
الفهد والتي الغي مبوجبها القرار االداري 
رقم 2007/120 الص���ادر بتاريخ 4 يونيو 
2007، واملتضمن اعتبار الفهد مس���تقيال 
من عمله لعدم دستورية الفقرة اخلامسة 
من قانون 2007/5 التي استند اليها القرار 

محل الطعن.
وحض��ر حف��ل االس���تقب��ال رئي��س 
مجل��س ادارة الهيئ�����ة د.ف��ؤاد الف��الح 
ونائب�������ه محم��د املس���ع��ود واعض��اء 
املجلس ونواب مدير عام الهيئة جاس���م 
يعقوب وعصام جعف���ر، وعدد كبير من 
موظفي الهيئة وحش���د من الشخصيات 
الرياضية ورؤساء وامناء سر االحتادات 
واالندية، وعدد من الشخصيات االجتماعية 
والقيادات العس���كرية في وزارتي الدفاع 

والداخلية.
ورفض الفهد االدالء بأي تصريح لوسائل 
االعالم، مفضال التعبير عن امتنانه وشكره 
للحضور الكبير عبر تبادل كلمات الشكر 

والثناء معهم. 

رسالة من الفالح

من جهته، رحب رئيس مجلس االدارة املدير 
العام في الهيئة د.فؤاد الفالح بالشيخ طالل الفهد 
متمنيا له حي����اة عملية مليئة باالجنازات في 
موقعه الطبيعي، وقال: اللهم لك احلمد الذي ال 
نحصي ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك، 
وانا اليوم عندي رسالة مبسطة جدا من شقني، 
االول هو الدعاء هلل س����بحانه بعد ان مّن علي 
بهذه النعمة ان يسبغها على الوسط الرياضي، 
وان ترتاح النفوس وان نبدأ مرحلة جديدة الجل 
ابنائنا الرياضيني، الن بعد 3 سنوات ال يوجد 
رابح وخاسر فالكل خاسر، وآن االوان لنلتف 

حول بعضنا ونتناقش ونختلف في ارائنا ولكن 
يجب اال نختلف عل����ى ان الكل يعمل من اجل 
الكويت وشبابها الرياضي، وان تعددت االراء 

والطرق واملسارات.
واضاف الفالح: اما الرسالة الثانية فأعتقد 
انها تعني كل الش����عب الكويتي العتقادي ان 
حكم التمييز الصادر ملصلحتي ارس����ى قاعدة 
من املمك����ن ان تكون موج����ودة ضمنا وعرفا 
وه����ي ان املوظف الع����ام اذا ادى واجبه وقام 
مبسؤولياته، ولم يتعسف بسلطته فعليه ان 
»يرقد وين����ام«، الن القضاء العادل قرر بعدم 
استطاعة اي مسؤول ان يقيل موظفا من عمله او 
ان يحيله الى التقاعد اال بسبب واضح وضوح 
الشمس في القرار االداري اخلاص بابعاد هذا 

املوظف، وهذا ما يطمئن كل كويتي مخلص في 
عمله يعمل في القطاع العام.

واشار الى ان املزاجية ليس لها وجود بعد 
هذا احلكم، واذا اردت ان تبعد أي مسؤول قيادي 
عن منصبه يجب ان تكون واضحا وصريحا، 
فم����ن يريد ان ينهي خدمات انس����ان يجب ان 
يتحلى باجلرأة، وال يتخذ مثل هذا القرار النها 
االن اصبحت قاعدة وضعتها محكمة التمييز 
بشكل واضح جدا لكل موظف عام وليس لفؤاد 

الفالح فقط.
وشدد الفالح قائال: لم أرتكب اي خطأ مالي 
او اداري او قانون����ي حت����ى اكون عرضة لهذا 
القرار، ومازلت اش����عر باالساءة حتى االن من 
كلمة املصلحة العامة التي جاءت بقرار احالتي 

للتقاعد، عندما استخدمها وزير الشؤون السابق 
بدر الدويلة في كتابه املرسل الى ديوان اخلدمة 

املدنية.
واكد نيته التقدم بطلب تعويض وقال: ان 
احلكم اعطاني حقي وس����أجته للحصول على 
حقوقي كاملة من اي جهة او مؤسسة او شخص 
من خالل القنوات القانونية والقانونية فقط، 
الن ليس من تربيتي وال شخصيتي الرد على 
الناس لكنني اعتقد انه اذا كان لي حق جتاه من 
اساء إلّي فسآخذه بالقانون وليس بغيره، واعيد 
واكرر اذا كان هناك من تنازل مني لهذا احلق 
ملصلحة الرياضة والش����باب الكويتي فليتأكد 
اجلميع أنني سأتنازل حتى تستقر االوضاع 

الرياضية.

الفالح: مصلحتي الشخصية ال شيء أمام الشباب الكويتي وسأقاضي من أساء إلّي عبر القنوات القانونية


