
رياضةاالحد  16  اغسطس  2009   42

»شالكة«.. األلمان ال يخطئون
كنت قد رتبت اوراقي للكتابة عن شؤوننا الرياضية 
احمللية وما اكثرها ويكفي ان نفتح ازمة رياضتنا العالقة 
مع اللجنة األوملبية الدولية فتأتيك الشجون والهموم 
من كل حدب وصوب تكفيك لكتابة عشرة مقاالت دفعة 
واحدة، رغم القلق الكبير الذي ينتاب الكاتب وهو يرفع 
كّمه األمين للبدء ف����ي أول حرف في مقاله ليس عجزا 
عن اختيار الكلمات وتصفيف احرفها بدقة، ولكن ماذا 
عساك ان تقدم للقارئ الذي يبحث عن »مادة« مقروءة 
ال تش����بهها أخرى وميعن النظر جيدا في تاريخ انتهاء 
صالحيتها قبل ان يبدأ بقراءتها كما يفعل عندما يدقق 
في صالحية علبة »اللنب« للتأكد انها في كامل عافيتها 
وبرودتها، من السهل ان تكتب أي شيء في الالشيء اذا 
كنت ال حتترم ذائقة اآلخرين ولن يكلفك األمر س����وى 
قلم م����ن محال بو »مّيه« وورقة مرمية اس����فل مكتبك 
»متطها« بيديك العادة متاس����كها ومن ثم تغمس قلمك 
بني احشائها وتخرج منها الغث والنحيف الضعيف قليل 
اللحم وتترك الس����مني كثير اللحم، أما ان كنت حتترم 
عقلية القارئ وتخش����ى ردة فعله ورأيه فان هذا القلم 
القصير الصغير اخلفي����ف الهش يتحول بني اصابعك 
الى كرة حديد كالتي يدفعها العب اجللة حتى تكاد يده 

تخرج من كتفه.
كانت االفكار الت����ي بخاطري متنوعة ولكن اوقفني 
بل هالني ما خطه الزميل القطري ماجد اخلليفي رئيس 
حترير جريدة »اس����تاد الدوحة« في زاويته في املوقع 
االلكتروني »كورة« وفجر الغضب في كل خاليا الرأس 
وتطرق فيها الى االساءة السافرة بحق نبينا وحبيبنا 
عليه افضل الصالة والسالم سيدنا ورسولنا الكرمي من 
قبل نادي شالكة األملاني والذي يردد انصاره أن الرسول 
محمد ژ كان يفضل اللونني األزرق واألبيض في اشارة 

الى لون قميص شالكه!
ماذا عس����انا ان نقول عن هذه االساءة املشينة؟ ابدا 
لن نرضى ان يكون اسم رسولنا وحبيبنا ژ في هكذا 
موضع ال يليق مبقامه واسمه وهو الذي اختاره الرب نبيا 
للعاملني ونتساءل بحرقة اين دور املؤسسات االسالمية 
العاملية وخصوصا في اوروبا للتصدي الى هذا اجلرم 
بحق رسولهم املنزه، ولو كنت املك القرار لطلبت من 
جميع وس����ائل االعالم االسالمية مقاطعة مباريات هذا 
الن����ادي وعدم بث مبارياته في التلفزيون حتى يحذف 
من نشيده هذا املقطع وميكنهم البحث في ارث املوسيقار 
فولفغانغ موزارت الختيار مقطوعة تناس����ب تاريخهم 

وهويتهم التي نحترمها بكل تأكيد.
ما ميكنني ان افعله في هذا احلدث املسيئ ان اخاطب 
الس����فير االملاني في الكويت وأقول له ايها الصديق انا 
رجل مسلم اخاطبك وكلي ألم وحسرة، وارجو منك ان 
تنقل احتجاجنا الى نادي شالكة فمهما كانت االسباب 
التي يراها »الش����الكيون« ودفعتهم لالس����تعانة باسم 
رس����ولنا في نشيدهم الرس����مي فاننا ال نقبل ان يقحم 
اس����مه الكرمي الناصع في موضع ال يتناس����ب ومقامه 

الكبير العظيم.
ناصر العنزي

النصر يلتقي فريق مدينة جينيستا
عبدالعزيز جاسم

يخوض النصر اليوم آخر مبارياته الودية في البوسنة مع فريق 
مدينة جينيس���تا وهي نفس املنطقة التي يعسكر فيها العنابي في 

البوسنة.
وكان النصر قد تعادل في مباراته االولى مع سيس���كو 4 � 4، ثم 
خسر من اوملبيك 4 � 1. ولم يتمكن اجلهازان اإلداري والفني للفريق 
من تأمني مباريات مع فرق من الدوري املمتاز البوسني بسبب تزامن 

فترة املعسكر مع انطالق الدوري هناك.
وأكد مش���رف الفريق محمد العدواني ان املدرب البرازيلي كابو 
لعب في كل مباراة بتشكيلة مختلفة للوقوف على مستوى الالعبني، 
وع���دم ظلم اي العب حتى ال يكون هناك أي عذر في اختيار القائمة 
النهائية، مؤكدا ان احلكم على اي العب لن يكون فقط في معس���كر 
البوسنة، بل سيكون هناك عدد من املباريات التجريبية مع بعض 

األندية احمللية خالل شهر رمضان الفضيل.
وبني ان املس���توى الكبير الذي قدمه العبو العنابي في املوس���م 
املاض���ي، وإحراج الف���رق في الدوري املمتاز او ف���ي بطولتي كأس 
س���مو االمير وكأس س���مو ولي العهد، دفع اإلدارة الى االستعجال 
ف���ي التعاقد مع مدرب ومحترف���ني برازيليني خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية، وإقامة معسكر تدريبي في البوسنة كجزء من التكرمي لهم، 
كي يكون دافعا لتحقيق بطولة على اقل تقدير. ومتنى العدواني ان 
تكون كأس االحتاد التي تنطلق في سبتمبر املقبل مبثابة االختبار 
احلقيقي ملستوى العنابي، وحتقيق أفضل النتائج متهيدا للمنافسة 

في بطولة الدوري املمتاز في ديسمبر املقبل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخ����وض العربي في ال� 5 من 
عصر اليوم في معسكر القاهرة 
جتربة ودي����ة جديدة امام فريق 
الذي هبط  املصرية لالتصاالت، 
املوسم املاضي من الدوري املمتاز 
الى دوري الدرجة الثانية بفارق 
نقط����ة واحدة ع����ن نظيره غزل 
احمللة ويقوده فنيا الدولي السابق 
حسام حسن وتأتي املباراة ضمن 
برنامج معسكر االعداد الذي يقيمه 
األخضر استعدادا ملواجهتي فريق 
الكرامة السوري في كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث سيلتقي الفريقان 
في لقاء الذهاب يوم 15 سبتمبر 
املقبل بدمشق، في حني سيقام لقاء 
العودة بالكويت في 30 من نفس 
الشهر. وكان العربي قد استعد للقاء 
اليوم بتدريبات خفيفة اشتملت 
تنمية املهارات الفنية عند الالعبني 
وحتفيظهم بعض اجلمل التكتيكية 
واخلططية التي ينوي اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة الكرواتي دراغان 
سكوسيتش املدير الفني تطبيقه 
في املنافسات الرسمية. ومن جانبه 
انه سيس����تغل لقاء  اكد دراغان 
الذين  الالعبني  اليوم في جتربة 
دخلوا ضمن اهتماماته بالتشكيلة 
االساسية للفريق، لالطمئنان على 
احلال����ة الفنية والبدنية عندهم، 
وكذلك لزيادة التفاهم والتجانس 

بينهم. 
م����ن ناحية اخ����رى اكد مدير 
الكرة احم����د الناصر ان التجربة 
العربي  التي سيخوضها  الودية 
اليوم امام االتصاالت تعد التجربة 
االخيرة للفريق مبعسكر القاهرة، 
بعدها سيواصل االخضر تدريباته 

العادية التي يقيمها على فترتني 
صباحا ومساء على امللعب الفرعي 
)2( بستاد القاهرة الدولي وحتى 
موعد مغ����ادرة القاهرة املقرر له 

يوم االربعاء املقبل.
م����ن جهته يس����تأنف كاظمة 
تدريباته التي يجريها على ملعب 
كليوباترا في القاهرة على فترتني 
صباحية ومس����ائية اس����تعدادا 
ملواجهة ح����رس احلدود يوم غد 
وكان الفريق قد خاض عدة جتارب 
ودية مع بع����ض الفرق املصرية 
بعضها متوسط املستوى والبعض 
اآلخر قوي وحماسي، كان آخرها 
اللقاء الذي خاضه الفريق باالمس 
امام فريق التصنيع احلربي وكان 
الهدف االساس����ي من هذا اللقاء 
استكمال الصورة الفنية والبدنية 
عند الالعبني امام املدرب الروماني 
الذي حرص على  ايلي بالتشي، 
عدم وقف التدريبات خالل الفترتني 
الصباحية واملسائية على ملعب 
كليوباترا رغم حرارة اجلو التي 
تش����هدها القاهرة في هذه االيام، 
وبعيدا عن نتيجة هذه اللقاءات 
اكد بالتشي ان املباريات التجريبية 
التي خاضها الفريق اثناء معسكره 
في القاهرة وعلى رأسها لقاء االمس 
امام التصنيع احلربي اوضحت ان 
الالعبني متفهمون لدرجة كبيرة 
ومطمئنة ملا يريد ان يطبقه من فكر 
وتكتيك خالل املنافسات الرسمية 
باملوسم الكروي اجلديد، وان معدل 
اللياقة البدنية يرتفع من مباراة 
الخرى بالطريقة التي متكنهم من 
احملافظة على هذه احلالة البدنية 

طوال املوسم. 
مؤكدا ان كاظمة ظهر مبستوى 

جيد في لقاءاته الودية بداية من 
مباراة طالئع املستقبل التي فاز 
فيها الفريق 2-0 رغم نقص اللياقة 
البدنية كثيرا عند الالعبني وقت 
اقامة هذا اللقاء الن املعسكر كان 
في اول ايامه، مضيفا ان احملترفني 
ايض����ا قدموا اداء جي����دا في اول 
مباراة لهم مع البرتقالي، السيما 
املهاجم ساالس الذي سجل اكثر 
الودية  التجارب  من هدف خالل 

التي خاضها مع الفريق.
من جانبه يس����تعد القادسية 
خلوض آخ����ر مواجهاته الودية 
التي يتخللها معسكره املغلق الذي 
يقيمه مبدينة 6 اكتوبر بالقاهرة 
حيث يلتقي القادسية مع املصرية 
لالتصاالت غدا على ملعب مدينة 

االنتاج االعالمي.
ومن جانبه اكد املدرب محمد 
ابراهيم ان فريقه استفاد كثيرا من 
معسكر القاهرة بفضل التجارب 
الودية التي تخللها املعسكر، والتي 
جاءت جميعها حسب معايير فنية 
وتكتيكية مدروسة جيدا من قبل 
اجلهاز الفني.. واشار محمد ابراهيم 
الى ان تلك التجارب الودية وفرت 
االحتكاك املناسب للفريق قبل بدء 
املنافسات الرسمية للموسم اجلديد، 
واكتش����اف االخطاء والسلبيات 
التي وقع فيها الالعبون، والعمل 
على ازالتها س����ريعا الس����تمرار 
مس����يرة الفريق بنف����س درجة 
التفوق االعدادي مؤكدا انه يرى 
ان معس����كر 6 اكتوبر كان مثاليا 
في كل شيء وسيعود على الفريق 
بنتائج ايجابية، السيما في ظل 
حالة النظام الشديد التي يشهدها 

املعسكر من جميع الوجوه.

احملامي أحمد الشحومي

محمود أبوالقاسم وفهد الياقوت يتوسطان الوفد

جانب من عملية تسجيل الفرق

العبو األصفر خالل أحد التدريبات

أصر نائ����ب رئيس نادي اربيل العراقي عبداخلالق 
مس����عود على اقامة مباراة الذه����اب في الدور ربع 
النهائي من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم املقررة 
في 30 سبتمبر املقبل بني اربيل والكويت في مدينة اربيل، 
مس����تندا الى ان القرار الصادر بنقل املباراة إلى األردن قد 
صدر من جلنة املس����ابقات، وليس م����ن املكتب التنفيذي 

لالحتاد اآلسيوي.
عقدت اللجن��ة الفنية التابعة لتنظيمي��ة بطولة األندية 
اخلليجي��ة ال� 25 أبطال الدوري وال��كأس لكرة القدم، 
اجتماع��ا ظهر امس ناقش��ت فيه الالئحة اخلاص��ة بالبطولة، 
وقد مث��ل فريقي العربي والكويت ممثلون من العالقات العامة 

للناديني.
م���ن املتوقع ان تش���ارك فرق الكوي���ت والهالل 
الس���عودي والعروبة العماني ف���ي الدورة التي 
س���ينظمها نادي اجلزيرة اإلماراتي في الفترة من األول 

حتى 7 سبتمبر املقبل.
وصل الى البالد احملترف البرازيلي في نادي اجلهراء 
ويلسون دي سيلفا الذي سبق ان مثل نادي جنران 

السعودي وانخرط الالعب في تدريب الفريق.
يعقد أمني سر نادي اجلهراء رشيد العنزي مؤمترا 
صحافيا في اخلامسة من مس���اء اليوم بالنادي 
بعد عودته من معسكر تونس يتحدث فيه عن األحداث 
التي جرت في النادي من س���قوط قاع���دة الكونكريت 
لس���تاد العيار، باإلضافة الى األم���ور اخلاصة بالنادي 

وباقي األلعاب.
اختت��م فري��ق الكراتيه بنادي الس��املية معس��كره 
اخلارج��ي والذي اقامه خالل الفت��رة من 25 يوليو 

وحتى 10 اغسطس احلالي في تركيا.

خالص العزاء
لفيصل القناعي

الحمد استقل
جمباز العربي

فوز ناشئي السلة
على السعودية

الرياضي  القس���م  يتق���دم 
بخالص العزاء من الزميل فيصل 
القناعي رئيس القسم الرياضي 
في الزمي��لة »السياسة« لوفاة 
اب���ن عمه املرح���وم فايز علي 
القناعي، تغمده اهلل بواس���ع 
رحمت���ه وألهم ذوي���ه الصبر 

والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

الكويتي  الس���فير  استقبل 
د.رش���يد احلمد في الس���فارة 
الكويتية في مصر وفد فريق 
العربي للجمباز برئاسة رئيس 
الوفد محمد الش���طي واجلهاز 
الفني و15 العبا وكان احلديث 
وتطرق احلمد حول مستقبل 
لعبة اجلمباز بالنادي العربي 
ومتنى بعد ذلك ان يحصد املراكز 
االول���ى وان يك���ون التنافس 
ش���ريفا بني االندية الرياضية 
املشاركة في البطوالت احمللية 
واخلارجية وان يكون الفريق 
قد اس���تفاد من املعسكر املقام 

في القاهرة.
الش�����طي بتكرمي  وق����ام 
الس���فير الكوي��ت���ي واهدائه 
درع الن���ادي العربي وقال ان 
التدريبي سيتضمن  املعسكر 
اقامة بط���والت ودية مع فرق 
مت�ع���دد الكتس���اب اخلب���رة 
واحتكاك الالعبني مع بعضهم 

البعض.

تغلب منتخب الناش�����ئني 
لكرة الس��لة على الس��عودية 
64-54 ف���ي أول���ى مبارياته 
ضمن بطول���ة اخلليج األولى 
التي تستضيفها البحرين حتى 

19 اجلاري.
وكان االزرق قد خاض في 
وقت متأخر مساء أمس ثاني 
مبارياته امام البحرين، ويلعب 
في الس���اعة ال� 5 مساء اليوم 

مباراته مع قطر.

مشاركة ناجحة للتجديف في بطولة تونس

ورئيس جلنة الشراع والتجديف 
والكاي����اك خالد الفودري ومن 
خالل ح����رص الطاقم االداري 
والتدريب����ي والالعب����ني على 
االس����تفادة من املعس����كرات 
التدريبي����ة ومن املش����اركات 

القارية والدولية.

ابوالقاسم بالنتائج  واشاد 
التي حققها املنتخب  املتميزة 
والت����ي ج����اءت عل����ى خلفية 
االهتمام الكبير الذي توليه ادارة 
النادي ممثلة في رئيس مجلس 
االدارة اللواء فهد الفهد ونائبه 
احمد الغامن وامني السر العام 

باملركز الثاني في فئة الزوجي 
فيما حق���ق فهد الياقوت املركز 
الرابع حتت سنه وحقق عيسى 
الفردي،  املركز في  فرمن نفس 
وسط مشاركة دولية واسعة كان 
فيها املنتخب الوطني املنتخب 

اآلسيوي واخلليجي الوحيد.

بحضور عضو مجلس االدارة 
العامة  العالقات  ورئيس جلنة 
واالع���الم في الن���ادي البحري 
ابوالقاس���م ومدي���ر  محم���ود 
التجديف فه���د الياقوت اقيمت 
في مطار الكويت مراسم استقبال 
لوفد املنتخب الكويتي للتجديف 
العائد من تونس بعد مشاركة 
الدولية  ال���دورة  ف���ي  ناجحة 
الثانية لتجديف البحر للناشئني 
والشباب والتي اقيمت على شاطئ 
»سرسينية« بجزيرة قرفنة في 
تونس، مبش���اركة 8 منتخبات 
متثل فرنسا وايطاليا واجلزائر 
واملغرب ومصر والكويت وليبيا 

وتونس.
وكان املنتخ���ب ال���ذي ضم 
وف���ده االداري والتدريبي علي 
ابراهيم و6  عبدالكرمي ومحمد 
العبني هم عيس���ى حميد فرمن 
وأنس الياقوت وعبدالعزيز عادل 
وزامل الزامل وبدر حسني وفهد 
الياقوت قد حقق نتائج متقدمة 
في البطولة من خالل فوز انس 
الياقوت باملركز االول في فردي 
السكيف وفوز الزامل وبدر حسني 

أعلنت اللجنة 
املنظم����ة لدورة 
العجمان  شبكة 
الثانية لكرة قدم 
الص����االت حتت 
النائب  رعاي����ة 
مبارك  الصيفي 
الصيفي، عن فتح 
باب التسجيل في 
الس����احل،  نادي 
وستقام املباريات 
على صالة النادي، 
وق����د وضع����ت 
اللجن����ة موقعا 

خاصا للدورة لالستفس����ار www.alajman.net. وشكر 
رئي����س اللجنة املنظمة للبطولة محمد العجمي رعاية 
النائب الصيفي للدورة الثانية ماديا ومعنويا، وتقدميه 
جوائز قيمة للمراكز األولى سيعلن عنها يوم القرعة، 
مش����يرا الى الدور الكبير الذي يقوم به أعضاء اللجنة 
في إنهاء جميع الترتيبات املتعلقة بالدورة. وأضاف انه 
بعد النجاح الكبير للدورة األولى واإلقبال على املشاركة 
فيها، قررت اللجنة زيادة عدد الفرق املشاركة واجلوائز 

املالية للفرق الفائزة.

فتح باب التسجيل
بدورة شبكة العجمان

تأهل إيران والصين إلى كأس العالم

األزرق في المركز الـ 11 بسلة آسيا
احتل املنتخب الوطني املركز ال� 11 اثر 
تغلبه على نظيره اإلماراتي 65-61 االرباع 
 ،)22-10( ،)16-23( ،)12-11( ،)15-17(
حاسما املواجهة اخلليجية ملصلحته، في 
النسخة ال� 25 لبطولة املنتخبات اآلسيوية 
املقامة في مدينة تيان جني الصينية. وقد 
تقدم الطرفان عن مركزيهما في النسخة 
السابقة من البطولة في توك���وشيما في 
اليابان عندما اح���تلت الكوي��ت املركز 
ال� 14، فيما ج����اءت اإلمارات في امل��ركز 
ال� 16 األخير. وقبل 9 دقائق على النهاية 
كان اإلماراتي����ون متقدمني 56-43، لكن 
العبو االزرق قلبوا تأخرهم مسجلني 3-17 
بقيادة محمد اشكناني لتتحول نتيجة 

املباراة بطريقة دراماتيكية.
وكان أفضل املسجلني في األزرق محمد 
اشكناني )20(، ولالمارات يونس ابراهيم 
)15(، وأفضل ممرر كرات للكويت: سعيد 
شايع )5(، وللخاسر طالل النعيمي )3(، 
اما أفض����ل متابعات في الكويت فمحمد 
اشكناني )6( سعيد شايع )6( راشد الرباح 
)6(، وفي االمارات ابراهيم الساري )7(. 
وكان االزرق قد خسر من كازاخستان في 

حتديد املراكز من 9 إلى 12.
وخاض املنتخب خالل مشاركته في 
البطولة 8 مباريات مع اوزبكستان، تايوان 
وايران في االدوار التمهيدية قبل ان يواجه، 
كورية اجلنوبي����ة، اليابان والفلبني في 
الدور الثاني ثم كازاخس����تان واالمارات 
في حتديد املراك����ز، وحقق فوزين على 
اوزبكس����تان واإلمارات وخس����ر في 6 

مباريات.
وتأهل����ت ايران ال����ى نهائيات كأس 
العال����م للمرة األولى في تاريخها بعدما 
حجزت أولى البطاقات بعد بلوغها النهائي 
بتغلبها على االردن 77-75 بعد مباراة 
قوية وحماسية. واضافت ايران اجنازا 
جديدا الى س����جلها بعد تف��وقها الكبير 
في االعوام االخيرة واحتكارها لبطوالت 
االندية فضال عن فوزها ببطولة آس����يا 
للناشئني وبلوغها كأس العالم للشباب، 
وسيلتقي املنتخب االيراني في النهائي 
مع الصني التي فازت على لبنان 68-72 
وتأهلت الى كأس العالم. ويتواجه لبنان 
واالردن على املرك����ز الثالث املؤهل الى 

املونديال.

محمد العجمي

إبراهيم متفائل بمعسكر األصفر وبالتشي يصّر على تدريب البرتقالي في الحر

العربي يلتقي االتصاالت في االختبار األخير

32 فريقًا تشارك في البطولة الرمضانية األولى

 الشحومي: كرة اليد تستحق الدعم والمساندة
الظه���ار البطول���ة بالصورة 
الالئق���ة ولتحقي���ق االهداف 

املرجوة من تنظيمها.
اللجنة  هذا وق���د قام���ت 
املنظم���ة للبطول���ة وطوال 
االس���بوع املاض���ي بعملية 
تس���جيل الفرق املشاركة في 
البطولة والتي يبلغ عددها 32 
فريقا، ستلعب بنظام خروج 
املغلوب حيث ستقام املباريات 
يوميا وبشكل مكثف في ال� 9 
مساء مبعدل مباراتني في اليوم 
يكون فيها وقت املبارة نصف 
س���اعة مقسمة على شوطني. 
وفي حال تعادل الفريقني يتم 

االحتكام الى رميات اجلزاء.
اللجن���ة املنظمة  ووعدت 
بالعديد م���ن املفاجآت خالل 
البطولة حيث ستكون هناك 
جوائز قيم���ة للجمهور يتم 
السحب عليها يوميا باالضافة 
الى مفاجآت أخرى ستضيف 
عل���ى البطولة جوا رمضانيا 
ورياضيا ستساهم في جناح 
البطول���ة وتدعم متيزها عن 
باق���ي ال���دورات والبطوالت 

الرمضانية.

متقاعد ناصر صالح واعضاء 
مجلس االدارة أن نش���د على 
أيديهم ونساندهم في االجنازات 
الت���ي يقدمونه���ا للرياضة 
الكويتية من خ���الل تنظيم 
مث���ل هذه البط���والت والتي 
ستساهم بال شك في تطوير 
املستوى العام للعبة، واكتشاف 
املواهب. ونتقدم بالشكر الكبير 
جلميع أعضاء احتاد كرة اليد 
ملوافقتهم على اقامة البطولة 
على صالة االحتاد في الدعية 
ودعمه���ا باحل���كام الدوليني 
لالرتقاء مبستواها واخراجها 
بشكل يليق بسمعة كرة اليد 
الكويتية، كما نش���كر جميع 
الراعية والتي كان  الشركات 
لدعمها بالغ األثر في املساهمة 

بتنظيم البطولة.
وأبدى الشحومي سعادته 
الكبيرة باالقب���ال الكبير من 
التس���جيل في  الف���رق على 
البطولة رغم تنظيمها للمرة 
االولى مثمنا في الوقت نفسه 
اللجنة املنظمة والتي  جهود 
تضم نخبة كبيرة من جنوم 
كرة اليد يواصلون الليل بالنهار 

قدمتها منتخبات وفرق اليد في 
الكويت على االصعدة االقليمية 
واآلس���يوية والعاملية والتي 
كان له���ا بالغ األث���ر في رفع 
اسم الكويت عاليا خاصة في 
الوقت التي تتراجع فيها نتائج 
الكويت في اللعبات االخرى، 
وكذلك تأتي ضمن الوفاء للعبة 
التي مارستها حني كنت حارس 
مرمى للمنتخب الوطني ونادي 

الكويت.
وأضاف: وكذلك يستحق 
احتاد كرة اليد برئاسة اللواء 

اللجن���ة املنظمة  انته���ت 
لبطولة احملامي أحمد الشحومي 
اليد  الرمضانية االولى لكرة 
من تس���جيل الفرق املشاركة 
في البطولة والتي ستقام في 
الفترة م���ن 4 الى 18 رمضان 
املقب���ل على صالة احتاد كرة 

اليد بالدعية.
وأكد النائب السابق واحملامي 
أحمد الشحومي فخره واعتزازه 
بتنظيم هذه الب��طولة والتي 
تعد االولى م���ن نوعها على 
مستوى البطوالت والدورات 
الرمضانية حي���ث كانت في 
السابق تقتصر على لعبة كرة 
القدم فقط، مشيرا الى أن كرة 
اللعبة اجلماهيرية  اليد تعد 
الثانية في الكويت والبد من 
االهتمام بها ودعمها من خالل 
التي  إقامة بطوالت غير تلك 
ينظمها ويشرف عليها احتاد 

كرة اليد.
وقال الشحومي: جاءت فكرة 
اقامة ه���ذه البطولة من عدة 
منطلقات أهمها دعم الشباب 
وجماهيرية اللعبة في الكويت، 
وكذلك االجنازات الكبيرة التي 


